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TOMCEAC, Jean Rafael. Jogos Educacionais Digitais Abertos 
Interdisciplinares: um estudo de caso com professores da rede pública do 
Estado de São Paulo. 
 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho refere-se a um estudo de caso que utilizou como objeto 

Jogos Educacionais Digitais Abertos Interdisciplinares – JEDAI para provar se 

professores pouco expostos essa tecnologia, quando a experimentam - em 

ambientes controlados – têm a capacidade de analisar e de antever as dimensões 

pedagógicas de aprendizagem geradas no ambiente do game. Para tanto, se apoia 

no referência teórico de Maria Helena Soares de Souza, Fernando José de Almeida, 

Maria da Graça Moreira da Silva e Monica M. Gardelli Franco, para definir as 

características dos JEDAI. Como instrumento de coleta de dados foram utilizados 

questionários, respondidos por 75 sujeitos, professores de escola pública da rede 

estadual de São Paulo, participantes de uma oficina temática. Destes, 28 

questionários foram selecionados para análise e interpretação dos dados. O 

resultado parcial da pesquisa indica que os sujeitos identificam as características 

pedagógicas dos tipos de jogos aqui tratados. 

 

Palavras-chave: Jogo Educacional Digital. Games. Currículo. Formação de 

Professores.  



 
 

 

 

TOMCEAC, Jean Rafael. Interdisciplinary Open Digital Educational Games: a 

case study with public school teachers of the State of São Paulo. 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This research refers to a case study that used as the object Interdisciplinary Open 

Digital Educational Games (Jogos Educacionais Digitais Abertos Interdisciplinares - 

JEDAI) to prove whether teachers, who are little exposed this technology, have the 

ability to analyze and predict the pedagogical learning dimensions created in the 

game environment. It therefore supports the theoretical reference of Maria Helena 

Soares de Souza, Fernando José de Almeida, Maria da Graça de Silva and Monica 

M. Gardelli Franco to define the characteristics of JEDAI. Questionnaires have been 

used as instrument to collect the data and were answered by 75 participants (public 

school teachers of the state of São Paulo and participants of a thematic workshop). 

Of these 75 completed questionnaires, 28 were selected for further analysis and 

interpretation of data. The partial result of the research indicates how participants 

identify the pedagogical characteristics of the types of games covered here. 

 

Keywords: Digital Educational Game. Games. Curriculum. Teacher Education. 
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INTRODUÇÃO 

A caminhada individual 

A motivação para estudar jogos eletrônicos vem de longa data, possivelmente 

da minha infância, quando aos seis anos meu pai apareceu com uma caixa preta 

mágica1. Essa caixa, conectada por cabos à televisão e controlada por um console, 

permitia mover carros, naves, animais, personagens e muitos outros tipos de coisas 

e objetos. Conduzir “bonequinhos” na tela era uma sensação fantástica. Aquela 

caixa preta tinha um poder incrível de reunir a família para momentos de 

entretenimento.  

Por volta dos 10 anos, numa tarde ensolarada, o carteiro interrompeu uma 

partida animada de futebol para que eu recebesse um documento. O fato chamou a 

atenção dos meus colegas. Naquela idade, eles, assim como eu, talvez nunca 

tivessem recebido algo tão importante: uma carta registrada. Resolvi abri-la na 

mesma hora. O carteiro discretamente acompanhava a cena viu o assalto de 

felicidade dos presentes quando li: “Você ganhou um videogame de ultima geração 

de 8 bits” 2. A comemoração foi tamanha que mal me lembrava de que dias atrás 

havia enviado algumas cartas para concorrer a prêmios oferecidos por uma marca 

de achocolatados. Tudo mudou a partir de então. As brincadeiras com as outras 

crianças da rua onde morava passaram a ter um inesperado concorrente. Não se 

viam mais meninos ou meninas na rua, eles estavam dentro da casa, socializando 

com minha família a novidade tecnológica.  

Na adolescência, passei a trabalhar como office-boy e perambular por toda 

grande São Paulo. No centro da cidade era incrível a quantidade de jogos 

eletrônicos que os vendedores ambulantes comercializavam nas ruas. Nessa época, 

o jogo Tetris, desenvolvido pelo pesquisador russo Alexey Patijinov, era vendido em 

                                            
1
 Referência ao suporte para jogos eletrônicos Atari 2600. 

2 
Referência ao suporte para jogos eletrônicos Master System. 
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qualquer esquina. Como não havia controle sobre as cópias dos jogos, os donos do 

código de programação, ou seja, o povo soviético, nada recebiam3.   

Especialistas afirmam que “Tetris ainda é o jogo do povo, e sempre será” 

(SANTANA: 2008, p.174) em alusão às formas criativas como as pessoas o 

piratearam e o venderam. Fato este, que cresceu cada vez mais ao longo dos anos, 

como observado e relatado no decorrer da dissertação. 

O fenômeno de jogar videogame não era isolado e foi impulsionado por alguns 

fatores que contribuíram para sua evolução e difusão. O avanço da capacidade e a 

popularização dos computadores domésticos – personal computer (PC), a criação da 

World Wide Web, o advento das tecnologias da informação e comunicação - TIC  

(CASTELLS: 1999), entre outros, passaram a compor novo horizonte para utilização 

de jogos eletrônicos. Além disso, a incorporação de inovações tecnológicas os  jogo 

eletrônicos (SANTAELLA; FEITOZA: 2009) ampliou o número de usuários 

envolvidos com o ato de jogar por meio do console, do computador, de dispositivos 

móveis e outros. 

Após finalizar a educação básica em escola pública, ingressei na Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-SP) e fui gratificado com bolsa de estudos na 

graduação em Tecnologias e Mídias Digitais – Habilitação em Educação a Distância. 

A partir daí, minha percepção para o conhecimento se abriu e permitiu desenvolver o 

interesse por estudos em áreas diversas que incluíam disciplinas de teologia à lógica 

de programação, de cultura contemporânea a sistemas de hipermídia, da história da 

arte e da ciência à educação e tecnologia. Era início do ano de 2002 e, 

curiosamente, comentava-se nos corredores da universidade que o TECMID, nome 

informal que os alunos adotaram para o curso, iria formar futuros desempregados. 

Na visão de algumas pessoas, o mundo das tecnologias digitais tardaria em se 

realizar e o mercado de trabalho não absorveria bacharéis dessa área de estudos4. 

Apesar disso, meu entusiasmo não sofreu abalo. Tive a oportunidade de participar 

do CS:Games, Grupo de Pesquisa Semiótica sobre a Linguagem dos games da 

PUC-SP, enquanto bolsista de iniciação cientifica do CNPq. O grupo investigou os 

códigos, sentidos e significados que os jogos eletrônicos disseminam na cultura, de 

forma a alcançar suas implicações estéticas, éticas e lógicas, dentro da perspectiva 

                                            
3
 Alexey trabalhava para o governo soviético na época em que desenvolveu Tetris e qualquer valor 

arrecadado com a venda do jogo deveria ir para o país de origem, o que nunca aconteceu. 
4  

O que logo se demonstrou falso. Nos últimos anos do curso quase todos os alunos e alunas tinham 
oportunidades tanto no mercado de trabalho quanto na área de pesquisa. 
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de teorias da semiótica, dos estudos da comunicação e das mídias, das ciências da 

computação e de outras áreas do conhecimento. 

A experiência no CS:Games foi de extrema relevância para meu crescimento, 

principalmente, ao participar das reuniões quinzenais do grupo. Nesses encontros 

discutíamos sobre vários assuntos e tendências da cultura gamer (TAVARES: 2006). 

Esses esforços contribuíram para a divulgação dos trabalhos realizados pelos 

envolvidos, e ainda, incentivaram os participantes a atuar na diversificação das 

atividades do grupo. De tal forma que realizamos dois eventos em paralelo, o I 

Festival Universitário de Games e, o I Congresso Internacional de Estéticas 

Tecnológicas5. Além disso, as pesquisas realizadas pelo CS:Games  deram origem à 

publicação do livro “Mapa do Jogo”, lançado em 2009 pela editora CENGAGE 

Learning, organizado por Lucia Santaella e Mirna Feitoza, com contribuição de 

diversos autores. 

Fora as atividades da inciação cientifica, houve a preocupação em retornar à 

sociedade de forma mais direta os conhecimentos que apreendi no nível superior. 

Como exigência parcial do trabalho de conclusão de curso – TCC, em parceria com 

um grupo de colegas da classe, desenvolvemos um curso a distância para uma 

Organização Não Governamental – ONG, Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação.  

Essa ONG busca efetivar os direitos educacionais garantidos por lei, por meio 

de ampla mobilização social, para que todo cidadão e cidadã brasileiros tenham 

acesso à escola publica de qualidade. O tema escolhido para desenvolver o curso, 

versava sobre o conceito do custo aluno qualidade – CAQ, um dispositivo previsto 

na legislação educacional brasileira e que, naquele momento, ainda não estava em 

prática pelo poder público. Basicamente, o CAQ representa a inversão na lógica, 

que condiciona o investimento por aluno a disponibilidade orçamentária, ao propor 

um “cálculo” para investimento necessário a garantir a qualidade para cada aluno. 

Na forma tradicional de investimento em educação, o governo dispunha de um 

orçamento total por ano, independente do número de alunos matriculados. Assim, 

com o CAQ, se passaria a investir, com as premissas de educação de qualidade, a 

aplicação de um valor mínimo por discente, uma vez que no formato atual, o valor de 

                                            
5
 Eventos realizados na PUC SP. Disponível em http://www.pucsp.br/pos/cos/estec/index.htm 

Acessado em 10/05/2010. 

http://www.pucsp.br/pos/cos/estec/index.htm
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investimento na educação é pré-determinado, independente do número de alunos 

que poderão existir. 

O curso foi desenvolvido na modalidade a distância e veiculado por meio de um 

sistema de gerenciamento de aprendizagem – MOODLE, composto de conteúdos 

apresentados em forma de hipermídia e propostas de atividades a serem realizadas 

pelos participantes tanto individualmente como em grupos de trabalho. Dividido em 

módulos e atividades, os participantes vivenciaram durante quatro semanas temas 

referentes ao CAQ. No total, o curso contou com a participação de trinta e sete 

alunos distribuídos por diferentes regiões do Brasil.  

A experiência de desenvolver o curso CAQ foi relevante para possibilitar que o 

grupo de TCC, o qual fiz parte, aplicasse conhecimentos adquiridos ao longo de 

quatro anos de formação. Mais importante ainda, foi a oportunidade de propiciar a 

alguns atores da educação pública, a utilização da tecnologia como instrumento que 

pode levar reflexão crítica e contribuir, ainda que de forma pontual, para difusão de 

um conceito que beneficiava a educação brasileira6.   

Apesar do imenso horizonte que se descortinava depois da graduação e 

dedicação aos estudos da iniciação científica, as pesquisas e atividades ainda não 

ajudavam a esclarecer a dúvida inquietante: como o jogo digital pode ser inserido 

nos contexto educacional?  

Na minha prática profissional, a resposta apareceu a partir da atuação como 

designer educacional na área de Tecnologias Aplicadas à Educação (TAE), do 

SENAC SP. O TAE se localizava no mesmo prédio da unidade Lapa Tito que 

oferecia cursos em diversas áreas, entre eles, a pós graduação “Games: Produção e 

Programação”, além de eventos temáticos com jogos digitais. 

Entre os diversos projetos que participei em parceria com a equipe 

multidisciplinar do TAE, os que envolviam diferentes mídias aguçavam minha 

curiosidade e vontade de oferecer soluções educacionais por meio das tecnologias. 

A partir de planejamentos pedagógicos e roteiros que ficavam sobre minha 

responsabilidade, a equipe desenvolvia cursos nos mais diversos formatos como: 

sequência de fotos (stop motion), vídeos não lineares, objetos de aprendizagem e 

cursos lineares em Flash, hipermídias, pequenos jogos digitais, entre tantos outros. 

Até que surgiu a oportunidade de desenvolver um jogo de maiores dimensões. O 

                                            
6
 O CAQ foi aprovado pela CONAE em Agosto/11. 

Fonte:http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/158/artigo234786-1.asp. Consultado em 04/04/2013. 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/158/artigo234786-1.asp
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game “Jonas: um mercador de sucesso”, criado como atividade apoio da pós-

graduação (a distância), em Gestão Empreendedora. Este foi o ponto de partida 

para colocar em prática boa parte das teorias as quais tive contato até então. 

É evidente que a criação do jogo eletrônico para o contexto educativo envolve 

diversas áreas de conhecimento, perpassa o âmbito de projetos pedagogicamente 

trabalhados e atinge a esfera dos saberes necessários ao desenvolvimento dessa 

tecnologia. A grande diferença é que para um jogo com finalidade educacional 

raramente poderia se dispor de grandes verbas e equipe especializada como 

acontece em superproduções de jogos de entretenimento. O desafio para quem se 

envolve em projetos de jogos educacionais digitais se torna um campo árido, aberto 

para quem deseja trilhar novas experiências no vasto campo de conhecimentos 

multidisciplinares. 

Em paralelo a atuação no desenvolvimento de projetos educacionais e 

tecnologias, passei a acompanhar a apresentação dos trabalhos finais dos alunos da 

pós-graduação em games, que estudavam no mesmo prédio do TAE, no SENAC 

Lapa Tito. Era incrível ver protótipos de games e como a criatividade dos alunos 

quando bem estimulada poderia trazer bons frutos.  

Participei de algumas edições do evento “Universo Games”. Em  2008, uma 

mesa redonda debateu, entre outros assuntos, a possível popularização da Internet 

3G para aparelhos móveis. Naquela época, baixar jogos pelos celular era possível 

apenas se o usuário tivesse acesso a Internet 2G (ainda cara e bastante lenta) e 

pagasse uma taxa para os operadoras de telefonia. Na previsão dos especialistas ali 

presentes, essa cobrança pelos jogos deixaria de existir com o advento da próxima 

geração de Internet móvel. Para eles, seria possível baixar jogos gratuitos e outras 

formas de negócios poderiam surgir para alavancar a indústria de jogos nacionais. 

Pouco adiante, tive uma breve passagem como bolsista do Instituto de Física 

da Universidade de São Paulo – IFUSP. O Centro de Ensino e Pesquisa – CEPA –, 

responsável por parte do conteúdo do curso semipresencial de Licenciatura em 

Ciências oferecido pela Universidade Virtual de São Paulo – UNIVESP, possibilitou-

me atuar no planejamento, gestão e desenvolvimento de estratégias educacionais.  

Entre os diversos desafios de atuação que tangem uma universidade pública, 

criar materiais digitais e pesquisar conteúdos educacionais livres na Internet era 

função rotineira. A oportunidade me permitiu refletir sobre algumas questões práticas 

e chegar a constatações sobre a utilização de tecnologias na Educação. Uma delas 
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é que a inserção de caracteres de games na construção de atividades interativas 

colaborava para maior participação quantitativa e qualitativa dos alunos nos fóruns 

de discussão temática da plataforma MOODLE.  

Nessa seara da Educação e tecnologia, outro importante passo foi o trabalho 

como colunista e analista de jogos educacionais digitais abertos - JEDAI. A convite 

de um portal de educação7, iniciei a tarefa de analisar jogos e escrever artigos 

relacionados à área. Apenas jogos com possíveis conteúdos educacionais e 

disponíveis gratuitamente poderiam fazer parte da tarefa. As análises consistiam em 

verificar as maneiras pelas quais esses jogos poderiam ser abordados em sala de 

aula e, a partir daí, sugerir formas de utilização contextualizada na escola, enquanto 

ferramenta de auxílio ao professor. 

A partir de minha prática profissional no SENAC, IFUSP e como colunista, 

verifiquei a necessidade de aprofundar o olhar sobre a área, imergi ainda mais na 

cultura digital, passando a participar de grande número cursos, eventos, encontros, 

palestras e oficinas que envolviam games, roteiro e TIC. A intenção era fazer uma 

ponte entre essas diferentes áreas e a educação. 

Participei de cursos e palestras sobre Gamefication, tendência bastante 

comentada pela mídia especializada8. Na prática a gamefication pode ser explicada  

como uma tentativa de trazer características de jogos para as situações e 

necessidades do dia a dia, a fim de transformar algo rotineiro em atividade lúdica 

que gere, ao mesmo tempo, engajamento e sensação de prazer. Essa tendência é 

usada por empresas de marketing, publicidade e propaganda para: divulgar marcas, 

vender produtos e criar campanhas, usando elementos dos jogos como pontuação, 

desafios e busca por solução de enigmas.  

Um dos exemplos mais curiosos da gamification vem da campanha publicitária 

de um refrigerante. Essa campanha foi apoiada em estratégia de jogo que mesclava 

realidade e ficção, mais conhecido como ARG (sigla em inglês para Alternate Reality 

Game ou, algo como “Jogo de Realidade Alternativa” em Português). Entre os 

desafios do jogo, estava a busca por informações dentro de garrafas enterradas em 

diversas partes do Brasil e, a veiculação em diferentes mídias, de propagandas 

                                            
7
  Portal NET Educação, disponível em: http://www.neteducacao.com.br/. Consultado em: 05/04/2013. 

8
 Disponível em: http://exame.abril.com.br/pme/dicas-de-especialista/noticias/o-que-e-gamification, 

consultado em: 04/04/2013. 

http://www.neteducacao.com.br/
http://exame.abril.com.br/pme/dicas-de-especialista/noticias/o-que-e-gamification
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fantasiosas de uma empresa que estaria, supostamente, a alguns passos de 

comprar a Amazônia.  

Varias pessoas se mobilizaram formando equipes para resolver os problemas 

que foram propostos pelo jogo. O ARG virou realidade quando um senador brasileiro 

assistiu ao comercial da suposta empresa estrangeira, que tinha planos de ser dona 

da maior floresta tropical natural do mundo e levou a preocupação ao governo, 

trazendo ainda mais audiência à campanha publicitária do refrigerante. 

A confusão gerada pelo jogo foi logo desfeita. No entanto, a mensagem da 

campanha publicitária do refrigerante e da venda da Amazônia, em curto espaço de 

tempo, já tinha atingido mais de 400 mil pessoas. Foi o estopim para explosão de 

manifestos críticos e cartas exaltadas para autoridades, relatando que o jogo 

levantou a devida preocupação sobre a questão da internacionalização das florestas 

brasileiras9. 

Para os adeptos mais fervorosos da gamification, o tema envolve muito mais 

do que a inocente importação da mecânica de jogos para a vida das pessoas. Pelo 

contrário, para eles, essa tendência tem um amplo espectro de atuação e sugere 

que sua influência esteja cada vez mais sendo absorvida pela cultura 

contemporânea. No entanto, esses defensores acreditam que a gamification ainda 

carece de pesquisas e estudos científicos para se tornar mais robusta e colocam 

seus olhares sobre a teoria dos games (game theory) como novo horizonte de 

estudos. 

Do outro lado da discussão, estão os que são contra a ampliação da 

gamification. Os combatentes dessa tendência se esforçam em afirmar que ela não 

existe ou é apenas um modismo passageiro. O principal argumento deles, diz 

respeito à própria história dos jogos, pois afirmam que estes existem desde muito 

tempo atrás e que sempre influenciaram a humanidade e, por isso, não seria 

necessário um novo nome para explicar esse fenômeno.  

Outro movimento que tem ganhado cada vez mais adeptos são os Games for 

Change – GFC (Jogos para Transformação). Fundada em 2004, nos EUA, a GFC é 

uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a pesquisa, 

criação, aplicação e disseminação de jogos digitais com impacto positivo e 

transformador da sociedade, educação, economia, ambiente e cultura. Com pouco 

                                            
9
 Fonte: http://super.abril.com.br/blogs/newsgames/rafael-kenski-conta-no-ted-como-a-diversao-vai-

mudar-o-mundo/, consultado em: 04/04/2013. 

http://super.abril.com.br/blogs/newsgames/rafael-kenski-conta-no-ted-como-a-diversao-vai-mudar-o-mundo/
http://super.abril.com.br/blogs/newsgames/rafael-kenski-conta-no-ted-como-a-diversao-vai-mudar-o-mundo/
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mais de nove anos de vida, a iniciativa já conta com o apoio de parceiros sérios de 

universidades, fundações e empresas. Desde 2011 eles estão no Brasil, 

representados pela Games For Change – Latin America, sediada na ECA – USP. 

O festival anual é o principal evento da organização, que atrai centenas de 

pessoas do mundo a New York para prestigiar palestras e participar da eleição do 

melhor game com impacto transformador. Mais recente em nossas terras, o festival 

foi realizado pela primeira vez no final de 2011 e envolveu a USP, o Mackenzie e o 

Museu da Imagem e do Som – MIS, que deram morada temporária aos eventos que 

acompanham a escolha do melhor game de mudança. 

No site da organização é possível jogar gratuitamente todos os títulos apoiados 

pela iniciativa. Os temas e assuntos variam bastante, mas é possível encontrar 

títulos que atendem às exigências do gamer experiente ou do jogador casual. É 

possível escolher um jogo que ensine a gerir ações de redução de impactos de 

desastres naturais, como o Stop Disaster, selecionar um game que ajude a refletir 

sobre o que ocorreu após os eventos de 11/09/2001, chamado September 12th (12 

de setembro), ou ainda, se colocar na pele de uma criatura que depende de pílulas 

para manter a vida “normal” e fugir de um monstro terrível, como o Akrasia, que 

simula os efeitos da drogadição. 

Uma iniciativa em território nacional levantou a bandeira da diminuição dos 

impostos sobre a importação de títulos de jogos digitais. O movimento intitulado 

Jogo Justo10 envolve jogadores, governo, empresas distribuidoras e lojas 

comerciantes de jogos na proposta de um grande debate sobre como chegar a 

possíveis soluções para a questão dos altos preços dos títulos importados. O 

contraste com o Jogo Justo pode ser verificado em centros comerciais da cidade de 

São Paulo. Bairros como a Santa Efigênia e Liberdade são redutos de lojas que 

vendem ilegalmente jogos digitais pirateados, colocando em risco a recém criada 

economia criativa que inclui a indústria dos games.   

Longe do debate pela baixa em impostos e da desleal concorrência com a 

pirataria, estão os jogos digitais casuais para dispositivos móveis. Segundo a revista 

INFO- Exame11, as lojas virtuais das empresas Apple e Android registraram mais de 

800.000 programas baixados, conforme previam os especialistas do Universo 

                                            
10

 Disponível em: http://www.jogojusto.com.br/. Acessado em: 06/04/2013. 
11

 Disponível em: http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/os-jogos-online-passam-de-fase-
com-os-smartphones-30032013-1.shl. Acessado em: 06/04/2013. 

http://www.jogojusto.com.br/
http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/os-jogos-online-passam-de-fase-com-os-smartphones-30032013-1.shl
http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/os-jogos-online-passam-de-fase-com-os-smartphones-30032013-1.shl
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Games em 2008. A reportagem relata também que 50% da receita obtida com a 

comercialização de aplicativos se concentra em apenas 25 empresas e, destas, 24 

desenvolvem games. Tal fenômeno se deve a criação de um novo modelo de 

negócio baseado no conceito “freemium”, união das palavras “free + premium”, que 

consiste em permitir o acesso gratuito a um jogo na versão básica e, a partir dele, 

oferecer a aquisição de acessórios, moedas, personagens, fases, entre outros, por 

meio de pagamento. O modelo freemium dos games casuais tem sido exportado 

para outros programas de dispositivos móveis. 

Gamefication, GFC, Jogo Justo, jogos casuais mostram como a sociedade está 

permeada pelos jogos digitais e de que maneira esse universo pode até certo ponto 

influenciar a escola. 

Atenta a essas tendências e em busca de novos mercados, a empresa 

Microsoft disponibiliza o programa Microsoft Partners in Learning - PIL12, que anuncia 

em sua página principal a chamada “Ferramentas Gratuitas para Professores”. Ao 

acessá-la, uma série de programas e tecnologias relacionados à educação são 

apresentados e, entre eles, o adaptador para o sistema operacional Windows do 

sensor de movimento do console Kinect. Esse sensor, quando conectado ao 

computador, capta o movimento do usuário e faz com que o jogo digital seja 

controlado a partir disto. Junto com a divulgação do Kinect estão elencadas mais de 

150 atividades de aprendizagem que podem ser realizadas com a tecnologia. Para 

tanto, a escola deve desembolsar pelo menos R$ 999,00 para comprar o sensor, ou 

seja, o que era anunciado como “ferramenta gratuita”, acaba por colocar por terra 

qualquer possibilidade de utilização de jogo digital na escola, se pensarmos na 

realidade da educação brasileira na atualidade. 

Contudo, minha trajetória pessoal e profissional dava norte para trilhar um 

caminho de pesquisa, em especial, com foco em jogos digitais e educação. Existia 

em mim grande desejo de confirmar a visão de que o limite da sala de aula pode ser 

transposto pela utilização das novas tecnologias (FREIRE; GUIMARÃES: 2003, p. 

55). Além disso, meu interesse era de trazer novos olhares sobre a defasada crítica 

de que o jogo digital é vulgar, banal e nocivo (SANTAELLA; FEITOZA, 2009, p.10). 

O caminho de abordagem dos jogos digitais e educação não era um tema 

novo, muitos autores (GREENFIELD: 1988; ALVES: 2005; GEE: 2003; MOITA: 

                                            
12

 Disponível em: http://www.pil-network.com/. Acessado em: 06/04/2013. 

http://www.pil-network.com/
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2007; MATTAR: 2010; TORI: 2010; ZANOLLA: 2010; ARRUDA: 2011) já o tinham 

percorrido e traziam luz para as perspectivas de utilização dessa tecnologia.  

Nas diferentes vozes e atores que se fazem ouvir pela escola, nos últimos 

anos, a corrente dos jogos digitais na educação tem demonstrado influência 

relevante. Na mídia especializada em tecnologia, são inúmeros os apelos de que 

com jogos digitais, alunos e professores têm possibilidade de desenvolverem 

atividades que atendam aos objetivos pedagógicos das aulas de maneira lúdica e 

divertida, elevando o interesse pela temática desenvolvida.  

O discurso para entrada desse tipo de tecnologia na escola forçou o 

crescimento de jogos digitais desenvolvidos especificamente com o objetivo de 

oferecer conteúdos. Ao observar a quantidade de títulos lançados para venda e, 

também, de títulos gratuitos, o movimento dos jogos educacionais digitais, apesar de 

mais recente, demonstra forças para adentrar os muros da escola.  

O cenário fica ainda mais complexo com o anúncio do Projeto Aula Interativa 

pelo governo do estado de São Paulo13. A iniciativa prevê o investimento de R$ 5,5 

bilhões em tecnologia para escolas e formação de professores. O edital estabelece, 

entre outros recursos, a utilização de “jogos” que devem beneficiar por volta de 3 

milhões de estudantes e mais de 160 mil docentes. 

 Na prática, pouco se observa sobre a opinião de docentes no sentido de como 

abordar conteúdos por meio dos jogos educacionais digitais na sala de aula. A 

pouca imersão reflexiva de docentes em ambientes de cultura digital leva a que eles 

pouco ou nada se utilizem dela para enriquecer ou operar o processo curricular de 

ensino e aprendizagem. Essas eram as curiosidades e insatisfações, ao ver tal 

universo tecnológico ser timidamente disponível e pouco discutido na escola.  

 

Hipótese 

Professores ainda não totalmente familiarizados com jogos digitais, ao 

utilizarem Jogos Educacionais Digitais Abertos Interdisciplinares– JEDAI, 

percebem e avaliam habilidades para melhorarem sua prática profissional. 

 

 

                                            
13

 Portal do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=218561. Consultado em 10/05/12. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=218561
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Objetivo 

Provar que professores pouco expostos aos games - que podem ter caráter 

educativo, quando experimentam esse tipo de tecnologia em ambientes controlados 

- têm a capacidade de analisar e de antever as dimensões pedagógicas de 

aprendizagem geradas no ambiente do game. 

 

Estrutura do Trabalho 

O início da pesquisa se ancora em Huizinga (2008), Caillois (1990) e Tori 

(2008) para identificar definição do conceito de jogo para, em seguida, apoiados por 

Freire (1996), Papert (1985) e Almeida (2009), que fazem a ligação com novas 

possibilidades do lúdico na escola por meio da utilização do computador.  

E é com o computador que recorte da pesquisa se realizada para abordar os 

jogos digitais. Antes, porém, Tavares (2006), Greenfield (1988) e Pereira são 

chamados para trazer a visão dos primórdios dessa tecnologia. Os jogos digitais 

atuais são tratados a partir de Santaella e Feitoza (2009), Chatfield (2010), além das 

teorias e conceitos de Sutton- Smith (2004), Murray (2003), Jenkins (2009), Gomes 

(2009)  e Csikszentmihalyi (2008). 

O foco educacional dos jogos digitais se baseia em Moita (2007), Zanolla 

(2010), Arruda (2011), Gee (2005), Alves (2005) e Mattar (2010). Laurel (2006), 

Prensky (2006) e Silva (2009), além de Souza (2007), que também é mencionada 

para definição dos Jogos Educacionais Digitais Abertos Interdisciplinares – JEDAI, 

assim como Almeida et al (2012). 

O currículo aqui entendido traz as contribuições de Freire (1987), Arroyo 

(2011), Apple (2006), Sacristan (1998), Giroux (1987), Almeida e Valente(2011), 

Almeida  e Silva (2011), Moreira e Silva (2005). 

 Pescuma e Castilho (2008), Chizzotti (2008), André (2001), Flick (2009), 

Bogdan (1992), Laville e Dionne(1999),  Ludcke e André (1986) oferecem definições 

para construção do caminho metodológico baseado na estratégia de estudo de caso. 

Os sujeitos, objetos e técnicas de coleta de dados de pesquisa são apresentados 

nesse momento. 

A organização da pesquisa de campo e coleta dos dados são descritos para 

que a apresentação e interpretação das informação se realize a partir de categorias 

de análise. 
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Por fim, retoma-se o objetivo e parte da literatura para checar se o objetivo da 

pesquisa foi atingido e a contribuição para estudos futuros. 
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1 AS RELAÇÕES ENTRE O LÚDICO, O COMPUTADOR, A ESCOLA, O JOGO 
DIGITAL E O CURRÍCULO 

1.1 O jogo e o lúdico 

A presente pesquisa percorre o caminho teórico metodológico que perpassa 

diferentes áreas de conhecimento, a saber: educação, currículo, tecnologia e jogos 

(analógicos e digitais). 

Antes de discorrer sobre Jogos Educacionais Digitais Abertos Interdisciplinares 

- JEDAI, é necessário definir o conceito de jogo. Para percorrer esse caminho de 

análise, alguns autores que se debruçaram sobre essa temática a fim de oferecer a 

sustentação teórica desse estudo são visitados nesse capítulo, como os autores 

Huizinga, Caillois, entre outros que discorrem sobre a teoria dos jogos e exploram os 

conceitos de jogo e lúdico. 

A busca pela definição do que é jogo se justifica para clarear o horizonte da 

pesquisa e verificar como esse conceito e alguns correlatos caminharam até os dias 

de hoje e constatar que algumas características de jogos tradicionais estão 

presentes em jogos eletrônicos modernos.  

Um dos primeiros a explorar a problemática foi Johan Huizinga em “Homo 

Ludens” (2008), obra de perspectiva filosófica que apresenta a manifestação do jogo 

como função social nas diversas áreas de conhecimento como a linguagem, o 

direito, a antropologia, a arte, entre outras.  

Para esse autor, o jogo é uma compensação que a natureza oferece ao ser 

vivo, a fim de que este possa se encarregar de descargas de energia internas em 

grande quantidade, obter relaxamento após determinado esforço e de praticar 

exercício importantes como prévia às ações da vida. No caso do ser humano, o 

interesse pela diversão no jogo faz parte de uma característica natural, não 

explicada pela biologia, uma forma de resposta para busca por tensão e alegria. 

Contudo, para Huizinga (2008), o jogo é uma função da vida. Ele é anterior à 

própria cultura e sua essência se encontra em uma espécie de espírito humano, ou 

seja, algo imaterial. O jogo marca a cultura desde a sua origem e continua a fazê-lo 
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na civilização ainda na atualidade. Vejamos a concepção desse autor sobre o que é 

o jogo:  

... uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de 

um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 

de alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida 

quotidiana”. (HUIZINGA: 2008, p.33) 

Tal definição abarca quase toda a atividade humana. É justamente essa visão 

abrangente que Huizinga traz em sua análise para afirmar que o desenvolvimento da 

civilização foi possível apenas com e por meio do jogo.  

A profundidade em que esse autor explora a atividade de jogar e o largo 

espectro que sua concepção de jogo expressa, torna a análise um caminho árduo a 

se percorrer. Assim, optou-se por realizar um recorte e buscar a definição do 

conceito de lúdico, que aparece permeado por palavras como diversão, competição, 

alegria, entre outras. A definição de lúdico é esboçada como “...função que opera no 

processo de construção de imagens, ou imaginação, ...se trata de uma função 

poética”. (Ibid, p. 29) 

Mas é em Caillois (1990), que o conceito de lúdico surge de forma clara e 

objetiva, na obra “Os jogos e os Homens” o autor oferece novos olhares e 

classificações sobre o estudo de jogos.  

Para ele, o jogo é entendido como uma maneira de disciplinar os instintos ao 

passo que lhes impõe uma existência institucional. Caillois explora o jogo enquanto 

fenômeno da cultura em suas diversas manifestações como: jogos e 

comportamentos de animais; brincadeiras e passatempos de crianças e 

adolescentes; jogos de diversão e azar para adultos. 

 “Ludus” e “Paidia” são duas formas basilares de jogar para esse autor. 

Enquanto a primeira cria regras, obstáculos, desafios e dificuldades na realização de 

uma tarefa, a segunda, representa todo tipo de fantasia, diversão, agitação e 

descontração. Essa divisão estabelece as extremidades de uma escala cujo interior 

inclui todo e qualquer tipo de jogo, subdivididos em classificações, que Caillois 

denominou como jogos de: competição, sorte, simulacro e vertigem.  

Como nosso interesse é a busca pela definição do conceito de lúdico, Caillois 

(1990) desvela: 



31 
 

... ludus sugere ao desejo primitivo que se alegre e divirta com 

os obstáculos ocasionais perpetuamente renovados. Inventa mil 

situações e mil estruturas em que tenham oportunidade de 

satisfazer-se quer o desejo de tranquilidade quer a necessidade, de 

que o homem parece não se libertar, de utilizar a fundo perdido o 

sabor, o afã, a habilidade e a inteligência de que dispõe, sem contar 

ainda com o autodomínio, a capacidade de resistir à fadiga, ao 

sofrimento, ao pânico ou à embriaguez.” (CAILLOIS:1990, p. 53-54) 

 Ao ajustar o foco de nosso olhar sobre a busca do conceito de lúdico e  

aprofundar a visão sobre como ele pode estar presente na escola, vimos que Caillois 

e Huizinga trouxeram parte do cenário.  

Tori (2008) agrupa a definição do conceito de jogo de outros estudiosos como: 

Parlett, Abt, Huizinga, Callois, Suits, Crawford, Costikyan Acedon e Sutton-Smith (p. 

440). Conforme quadro 1 em destaque. 

Quadro 1 - Conceitos relacionados a jogo (game em inglês)14 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Definidos os conceitos de lúdico e jogo, para direcionar nossa retina e enxergar 

o cenário pelo viés educacional dos jogos, Macedo et al (2005) nos oferecem novas 

lentes. 

Tais autores, ao analisarem a dimensão lúdica em processos de 

desenvolvimento e aprendizagem escolar, conceituam sobre a aplicação 

educacional dos jogos. Eles esclarecem que a presença ou não do lúdico em 

atividade escolares se verifica por indicadores que podem ser observados enquanto 

se joga. É nesse momento que o lúdico se manifesta no jogador, por meio de 

                                            
14

  in SANTAELLA, Lucia. et al. Estéticas Tecnológicas: Novos modos de Sentir. São Paulo: EDUC, 
2008. 
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qualidades como: obtenção de prazer funcional; ser desafiador; criação de 

possibilidades e disposição delas; presença de dimensão simbólica; expressão de 

modo construtivo ou relacional. (MACEDO et al: 2005, p.16).  

A qualidade de prazer funcional em atividades lúdicas é identificada nas 

tentativas de provar ou não determinada habilidade. Essa qualidade se manifesta 

pela quantidade de alegria ou sofrimento, na prática que um determinado domínio 

pode propiciar. 

Para Macedo, entre as diversas tarefas que a escola oferece, existem aquelas 

que proporcionam maior ou menor interesse por parte dos alunos. Para ele, aquelas 

com a utilização do computador “...são mais interessantes do que outras...”(Ibidem, 

p.18).  

Apresentadas as definições de lúdico, realizamos novo recorte em nossa 

pesquisa para verificar como o computador pode ser utilizado de forma lúdica na 

escola. Para tanto, trazemos os autores que percorreram a seara de emprego dessa 

ferramenta e, em seguida, demonstramos como ela é meio para utilização dos jogos 

digitais. 

 

1.2 O computador e a escola: as novas possibilidades para o lúdico 

O objetivo desse tópico é demonstrar como o computador foi inserido na 

escola, trazer um panorama dessa tecnologia em ambiente educacional, de maneira 

a verificar a possibilidade de atividades lúdicas por meio deles em consonância com 

os jogos digitais. 

Desde a linguagem de programação LOGO de Seymour Papert (PAPERT: 

1985), que propõe a abordagem construcionista para utilização do computador, 

criou-se uma referência para utilização dessa tecnologia na escola.  

O desenvolvimento de software e hardware da época tornava o projeto de 

utilização do computador em sala de aula restrito a poucas escolas devido ao alto 

custo de implementação. Para que a linguagem LOGO pudesse funcionar, eram 

necessários alguns computadores e educadores capacitados a orientar os 

educandos no processo de ensino e aprendizagem.   

No entanto, o país vivia os tempos da reserva de mercado (TAPIA: 1995). 

Produzir e adquirir computadores era possível apenas para uma minoria de 

empresas e pessoas dispostas a investir grande quantidade de valores. 
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O prometido potencial revolucionário da linguagem LOGO ficou limitado à 

algumas iniciativas e não se constituiu como revolução. Porém, a utilização do 

computador como ferramenta para o desenvolvimento humano estava plantada, 

como afirma Papert: 

O papel que atribuo ao computador é o de um portador de 

germes ou sementes culturais cujos produtos intelectuais não 

precisarão de apoio tecnológico uma vez enraizados numa mente 

que cresce ativamente. (PAPERT: 1985, p. 23) 

O crescimento da mente a que Papert se refere é um dos pontos de 

convergência com Freire. Em encontro15 para debater a respeito das diversas 

questões da sociedade, ciência, educação, entre outros, Papert reforça o papel do 

computador como uma possibilidade de rejeitar a opressão, manter a curiosidade e o 

senso de poder intelectual.  

Freire concorda em partes com Papert, ao identificar na utilização do 

computador, como complemento a atividade docente, um instrumento que desafia a 

curiosidade dos alunos. Essa curiosidade que o computador pode propiciar, 

chamada de curiosidade espontânea por Freire, é um dos estágios para se chegar a 

“...curiosidade epistemológica – a que, tomando distância do objeto, dele se 

aproxima com o ímpeto e o gosto de desvelá-lo.” (FREIRE:1997, p. 29). 

Contemporâneo a uma tecnologia anterior a dos computadores, Freire se 

familiarizou com a novidade de sua época, o rádio e a PRA8 – Rádio Clube 

Pernambuco16. Porém, denominava-se como ingênuo apreciador da tecnologia 

computacional, a ponto de não divinizá-la ou diabolizá-la, pelo contrário via a 

possibilidade de sua contribuição à formação do cidadão e forma de sua 

participação no mundo.  

Freire tinha consciência do potencial do computador para estimular a 

curiosidade e desafiar o aluno, tanto que em sua gestão como secretário de 

Educação da cidade de São Paulo, levou essas tecnologias para algumas escolas 

municipais de São Paulo (FREIRE: 1996, p.87). Os altos custos de implementação 

de computadores e outras necessidades educacionais, tornavam a utilização do 

computador uma utopia naquela época. 

                                            
15

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BejbAwuEBGs, acessado em 23/12/2012. 
16

 43´50”, vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BejbAwuEBGs, acessado em 
23/12/2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=BejbAwuEBGs
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No entanto, a popularização do computador na escola já estava prevista e 

Almeida (p.38, 1987) anunciava a tendência dessa máquina de controlar as diversas 

relações humanas (ciência, política e arte), trazendo padrões sobre o belo, a ciência 

verídica, a justiça social, o docente, o discente e até o currículo.  

Junta-se a esse cenário a criação de Internet comercial, o advento das 

tecnologias da informação e comunicação - TIC (CASTELLS: 1999)  e da 

cibercultura (LEVY: 1999, p. 17), “...conjunto de técnicas - materiais e intelectuais, de  

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores...”  que mudaram a 

formas de comunicação, produção e veiculação de cultura.  

A visão de Almeida (1987) sobre a tendência do computador na escola, foi 

corroborada no caso17 da adolescente Isabela Faber. Essa estudante de escola 

pública de Santa Catarina, por meio de uma página de rede social, passou a postar 

mensagens sobre os problemas de sua escola, no que chamou de “Diário de 

Classe”18. Com mensagens de protesto e indignação, Isabela passou a questionar a 

situação precária de sua escola, o profissionalismo dos docentes e o conteúdo 

ensinado nas aulas. O caso veio a público em rede nacional quando uma professora 

daquela escola, ao se incomodar com o comentário a respeito de sua didática em 

sala de aula, deu queixa de Isabella por calúnia e difamação. Apesar da atitude 

extremada, a docente decidiu por não dar andamento ao processo. A denúncia foi 

arquivada por falta de representação criminal contra a estudante. 

Contudo, em pouco tempo, a página da estudante Isabela passou a ter quase 

500 mil leitores assíduos na rede social. O caso demonstra como o computador e as 

TIC permeiam o ambiente educacional com novidades a cada dia (OROFINO: 2005, 

p. 45) e expõe a falta de habilidade do docente em fazer dessas ferramentas aliadas 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Essa tendência de mistura com o mundo alternativo virtual tende a se 

intensificar e, cada vez mais, fará parte do mundo real, segundo Santos (2011, 

p.113). O autor traz questionamentos sobre como o mundo real, em constante 

contato com o virtual, irá se encaminhar. 

Pais (2010) propõe que um dos desafios da educação é justamente o de 

acompanhar o ritmo das alterações tecnológicas. As atividades de professores e 

                                            
17

 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1156469-denuncia-contra-aluna-que-fez-
diario-da-escola-deve-ser-arquivada.shtml. Acessado em 25/12/2012. 
18 Disponível em: https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC. Acessado em 25/12/2012. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1156469-denuncia-contra-aluna-que-fez-diario-da-escola-deve-ser-arquivada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1156469-denuncia-contra-aluna-que-fez-diario-da-escola-deve-ser-arquivada.shtml
https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC
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alunos “não estão isentas das alterações... no contexto mais amplo da sociedade.” 

(PAIS:  2010, p. 58). 

Com visão contextualizada, Demo (2009, p. 57), ao propor o estudo de 

inovações tecnológicas aplicadas a educação, adverte sobre a carência desse tema 

na formação de educadores.  

 A experiência prática e arcabouço teórico no campo da educação e tecnologia 

de Almeida (2007), conceitua que existem uma série de ações que se faz para a 

utilização do computador na escola. Dentro do processo de análise diagnóstica das 

condições da escola, perfil dos educadores e educando, são identificadas 

necessidades e, delas são criadas propostas de ação concreta, gradual e atual, com 

projetos que propõem, entre outras soluções, vivências em clima lúdico (ALMEIDA, 

2007, p.178)19.  

Esse mesmo autor, ao propor a reinvenção de Paulo Freire propõe a utilização 

da tecnologia com a seguinte visão: 

A virtualidade encurta distâncias. Reduz espaços. Acumula 

dados. Transporta imagens e sons à velocidade da luz. Vive 

imagens. Fala menos a palavra oral. A tela é o cenário e as cores, 

aos milhões, são seus atores fluidos e plásticos. Nela, aquilo que 

pode vir-a-ser é mais cultivado do que aquilo que é. A virtualidade da 

imagem e das relações quase substitui a realidade. (ALMEIDA: 2009, 

p. 30) 

Apoiados pelos autores até aqui citados, damos continuidade a nossa busca de 

identificar como a escola com a utilização do computador pode apoiar a atividade 

docente e ainda permitir situações lúdicas no processo de ensino-aprendizagem. 

Nosso recorte de pesquisa define que uma dessas possibilidades é a adoção de 

jogos eletrônicos. Contudo, abordar a cultura de games requer percorrer o caminho 

de como essa tecnologia surgiu e quais são os paradigmas teóricos que o fazem 

uma área fértil de pesquisa e inovação. 

 

                                            
19

 in VALENTE, José A. et al. Formação de educadores a distância e integração de mídias. São 
Paulo: Avercamp, 2007. 
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1.3 Um panorama dos jogos digitais 

 

1.3.1 Os primórdios 

 

Vivemos um momento em que a sociedade é permeada pela mídia. Veículos 

de comunicação circulam informações de diversas naturezas e aquelas advindas da 

ciência e tecnologia recebem especial destaque. O promissor mundo do 

desenvolvimento tecnocientífico repetido pela publicidade (SANTOS: 2011, p. 126) 

promove a inquietação do desejo pelo novo.  

Os jogos digitais estão incluídos nessa maré de novidades. O Jornal Folha de 

São Paulo traz o artigo de duas páginas completas, “A overdose dos games: Saindo 

da vida para entrar no jogo” (MUNIZ: 2012, p.6). O texto descreve o burburinho que 

envolve o mundo dos games com detalhes do cenário econômico, as diversas 

possibilidades de aplicações de jogos eletrônicos e rumores dessa ferramenta como 

potencial pedagógico.  

A reportagem estampa um pouco do cenário em que vivemos, principalmente 

pela mensagem que traz nas entrelinhas quando se refere à educação: o potencial 

revolucionário dessa mídia poderia contribuir para a escola? 

Para responder essa pergunta, precisamos recorrer ao histórico da cultura 

gamer e mostrar a visão de alguns autores que já percorreram essa seara de 

pesquisa. 

O nascimento dos jogos eletrônicos tem origem nos EUA, por volta de 1950 

(TAVARES: 2006, p.78). Nos primórdios da criação do entretenimento americano, 

rebater uma bola na tela, oferecia uma experiência imersiva para muito além da 

mudança automática de canal da televisão.  

Apesar do autor da traquitana, William Higinbotham, naquele momento, 

considerar a invenção como “...nada de mais” (VICENTE: 2005, p. 15), pois fora 

criada para entreter pessoas que visitavam o Brookhaven National Laboratories, NY, 

o aparato tecnológico ficou conhecido como “Tennis For Two” e é considerada como 

os primórdios do videogame. 

A comercialização dos primeiros consoles foi realizada mais de 20 anos 

depois, “Magnavox Odissey”, em 1972, nos EUA e “Atari”, em 1983, no Brasil. 

Os títulos de jogos abordavam temas diversos. No entanto, eram raros os 

jogos que rompiam a lógica do apertar botões e destruir tudo que estava na tela.  
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Um dos exemplos que trazia ao jogador a possibilidade de refletir sobre a temática 

do jogo, era o título “Missile Command”, lançado em 1980.  

   

Figura 1: Encarte do cartucho Missile Command e cópia da tela do jogo. 

Neste jogo em primeira pessoa, o jogador era o protagonista e sua tarefa era 

de “...manter a civilização a salvo derrubando mísseis nucleares enviados da URSS.” 

(RYAN: 2012, p. 16).  A narrativa criada pelos desenvolvedores do jogo sugere a 

troca de hostilidades nos tempos da Guerra Fria e, de forma intencional, coloca o 

mundo como refém apenas de uma nação.  Ante a temática que oferece alguma 

possibilidade para reflexão, “Missile Command”, ignora que o risco de uma guerra 

nuclear existia por parte de duas principais nações, Estados Unidos e a então 

URSS, e não apenas uma delas, como sugere o jogo. A capacidade de gerar temas 

ideológicos nos contextos de jogos é uma constante, mas não é objeto desta 

pesquisa. 

No início dos anos 90, alguns poucos visionários já vislumbravam o potencial 

do jogo digital como ferramenta crítica. Greenfield (1988, p. 94) considera que o 

potencial contestador dessa mídia vem por meio do contato com os atributos da 

engenharia de software e inteligência artificial. 

Para Pereira (2008), no espectro da comunicação e semiótica, os videogames 

considerados como linguagem, influenciam a cultura das mídias. Segundo essa 

autora, os videogames, “jogos de computador, desenhos animados, filmes, card 

games, RPGs, seriados de TV, histórias em quadrinhos, entre tantas outras” 

(PEREIRA, 2008: p. 395)20, são denominados como linguagens do entretenimento.  

As fronteiras entre as mídias das linguagens do entretenimento podem se 

transpor e fazer com que se interponham uma sobre as outras, o que e potencializa 

                                            
20

 in SANTAELLA, Lucia. et al. Estéticas Tecnológicas: Novos modos de Sentir. São Paulo: EDUC, 
2008. 
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a mensagem que se deseja comunicar.  Como se observa num exemplo que se vê 

dos quadrinhos. 

Em edição especial de “Piratas do Tietê”, o cartunista Laerte traz o capitulo 

“Last Game: one Player” que ilustra a epopeia de um jovem que passa por estranho 

transe ao jogar no fliperama. Totalmente absorvido pela temática do jogo, o jovem 

da história é observado pelo funcionário do estabelecimento que, aos poucos, revela 

sua face por trás de um jornal. O periódico em questão informa sobre uma instituição 

de segurança pública e a ação burocrática da cúpula de sua administração.  

Em delírio, o jogador se vê nas mãos do funcionário que estava lendo o jornal 

que, em atitude violenta, enfia o garoto garganta abaixo. Nesse momento, o jovem 

passa para a tela do jogo e participa de uma aventura em que captura sacos de 

moedas e salta sobre obstáculos. O inimigo final do jogo é o mesmo personagem 

que o engoliu e agora tenta fazê-lo novamente no game, porém sua fisionomia 

sugere a imagem de um monstro de bocarra aberta e ares de faminto. O combate é 

vencido pelo jovem que lança um saco de moedas dentro da boca de seu inimigo 

mortal. A figura 2 detalha as imagens do quadrinho. 

           

Figura 2: Sequências da história em quadrinhos “Piratas do Tiête” do cartunista 

Laerte, agosto de 1990. As imagens fazem alusão a transformação de importante 

homem público da época em personagem inimigo no videogame.  

A crítica nos quadrinhos de Laerte é feita por dois nuances na história: o jovem 

que joga compulsivamente; um personagem público da época e sua volúpia por 

dinheiro. O transe do jovem imerso no jogo digital mostra o caráter prejudicial que 

esta atividade pode levar quando qualquer pessoa se deixa levar pelos estímulos 

visuais, auditivos e motores oferecidos aos órgãos do sentido. A caricatura do 

personagem que lia o jornal engole o garoto e, ao final do jogo, é saciado com saco 
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de moedas, é explicitamente feita por imagens que fazem alusão ao homem público, 

Romeu Tuma, superintende da Polícia Federal à época.  

O texto encontrado no editorial confirma a intenção crítica do autor do 

quadrinho ao fazer dedicatória as pessoas que “...encontraram o Brasil em ponto de 

videogame. Que vença o melhor.” (LAERTE: 1990, p. 3). Esse exemplo mostra como 

as linguagens do entretenimento, no caso, o jogo digital e a história em quadrinhos, 

se misturam e potencializam a mensagem que se deseja comunicar.  

Contudo, no final do século XX, o momento histórico pelo qual o país 

passava, mostrava as “fragilidades do neoliberalismo como alternativa para o 

desenvolvimento de setores de ponta como o da informática” (TAPIA: 1995, p. 321) 

e produzir títulos de jogos digitais ou adaptar títulos de sucesso para outros 

contextos, como a temática crítica sugerida por Laerte nos quadrinhos, ou para a 

área pedagógica curricular era um sonho utópico. 

Adiciona-se a esse cenário, o fato de que videogames eram considerados 

formas de entretenimento marginais, tendência que mudaria completamente no 

século seguinte, como passaremos a analisar.  

 

1.3.2 O videogame atual 

O cenário atual da cultura gamer oferece diferentes pontos de análise e 

perspectivas. Para a presente pesquisa, parte-se dos dados estatísticos de utilização 

deles e exemplos do cotidiano, a fim de facilitar o andamento das ideias 

desenvolvidas.   

 Alguns questionamentos a serem respondidos são no sentido de verificar de 

que forma os fliperamas e videogames saíram da periferia do entretenimento para 

chegar ao centro de uma cultura. Como podem atrair holofotes de atenção a ponto 

de influenciar a sociedade e, particularmente, a escola? Esta dissertação embora 

parta desta pergunta ampla vai se restringir à questão referente à escola. 

A amplitude do desenvolvimento tecnológico dos jogos digitais se verifica 

pelas estatísticas recentes. Elas mostram que a população passou a usar aparatos 

high-tech com possibilidade para rodar tais jogos. No território nacional existiam em 

2012 mais de 250,8 milhões de aparelhos celulares21, 99 milhões de computadores22 

                                            
21

 Fonte: Anatel/UOL. Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/04/17/brasil-
chega-a-2508-milhoes-de-celulares-acesso-3g-soma-quase-52-milhoes.htm. Acessado em 
05/01/2013. 

http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/04/17/brasil-chega-a-2508-milhoes-de-celulares-acesso-3g-soma-quase-52-milhoes.htm
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/04/17/brasil-chega-a-2508-milhoes-de-celulares-acesso-3g-soma-quase-52-milhoes.htm
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e, estimativa de pelo menos 2,5 milhões de tablets23. Além dos consoles que mais de 

27,1 milhões de jogadores24 utilizam para jogos digitais. 

Para analisar a mudança de patamar do videogame, traz-se o recente 

lançamento no cinema de Detona Ralph25, uma adaptação fílmica de jogos 

eletrônicos, com menção de títulos de sucesso das primeiras gerações de 

videogames. O longa metragem de animação propõe a releitura dos jogos antigos 

para os jogos atuais, numa tentativa clara da indústria de entretenimento de trazer 

para o grande público -  as famílias (MARTEL: 2012, p. 69), parte da história da 

cultura gamer e, com isso, garantir bilheteria26. 

 O pano de fundo da história é um fliperama que, após o expediente, tem 

movimentação intensa dentro das máquinas e cabos que fazem a conexão de 

energia e dados. Nesses períodos de folga, a maioria dos personagens dos jogos 

vão para uma grande estação central passar o tempo de descanso depois do 

trabalho. No local, encontram-se os protagonistas de diversos jogos e consoles 

como: Pac-Man - Atari; Street Fighter – Capcom; Sonic the Hedgehog – Master 

System e Mega Drive; Mortal Kombat – Midway Games; Dance Dance Revolution – 

Konami; Super Mario – Nintendo; Rise of the Robots -  Mirage Studios; Altered Beast 

– Sega; Frogger – Sega e Konami; Q*Bert. 

Como declarou em artigo publicado no periódico The New York Times27, em 

28/12/2012, a intenção do diretor, Rich Moore, era trazer para a animação Detona 

Ralph a atmosfera nostálgica dos primeiros games de sucesso ao grande público 

além de criar jogos que apoiassem a narrativa do longa metragem. 

Para atingir esse objetivo, Moore se inspirou em jogos clássicos como Donkey 

Kong, Halo e Mario Kart, dos gêneros: aventura, tiro em primeira pessoa e corrida, 

respectivamente. A partir dessas referências de jogos, Moore, com recursos 

                                                                                                                                        
22

 Fonte: FGV/G1. Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/pesquisa-preve-um-
computador-por-habitante-no-brasil-em-2017.html. Acessado em 05/01/2013. 
23

 Fonte: IDC/Info. Disponível em: http://infbn  o.abril.com.br/noticias/mercado/venda-de-tablets-
cresce-351-no-brasil-24062012-1.shl. Acessado em: 05/01/2013. 
24

 Fonte: Newzoo. Disponível em: http://www.newzoo.com/infographics/infographic-2012-brazil/. 
Acessado em 05/01/2013. 
25

 Wreck-It Ralph, 2012, Disney, direção Rich Moore. 
26

 A estreia ocorreu após a passagem do furacão Sandy nos EUA, no final de semana dos dia 03 e 04 
de novembro de 2012 e, contabilizou USD 49,1 milhões. Arrecadação quase 100% maior que o 
segundo colocado, Flight, estrelado pelo ator Denzel Washington.  Não existem dados estatísticos 
oficiais sobre o lançamento no Brasil, ocorrido no dia 04/01/2013. Fonte: Hollywood.com. 
(http://www.hollywood.com/news/boxoffice/43620724/wreck-it-ralph-proves-bad-guys-finish-first-flight-
soars-above-argo). Acessado em: 11/02/2013. 
27

 Fonte: http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2012/12/28/game-theory-the-passion-behind-wreck-it-
ralph/. Acessado em: 12/02/2013. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/pesquisa-preve-um-computador-por-habitante-no-brasil-em-2017.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/pesquisa-preve-um-computador-por-habitante-no-brasil-em-2017.html
http://www.newzoo.com/infographics/infographic-2012-brazil/
http://www.hollywood.com/news/boxoffice/43620724/wreck-it-ralph-proves-bad-guys-finish-first-flight-soars-above-argo
http://www.hollywood.com/news/boxoffice/43620724/wreck-it-ralph-proves-bad-guys-finish-first-flight-soars-above-argo
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2012/12/28/game-theory-the-passion-behind-wreck-it-ralph/
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2012/12/28/game-theory-the-passion-behind-wreck-it-ralph/
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abundantes do estúdio que o contratou, além de dirigir o projeto, participou da 

criação do roteiro com outros profissionais e direcionou a criação dos jogos. O 

resultado foi o longa metragem Detona Ralph e os jogos Fix-It Felix, Hero´s Duty e 

Sugar Rush.  

Na narrativa de Detona Ralph, o anti-herói Ralph sai de seu jogo, Fix-It: Felix, 

para buscar uma medalha no jogo Hero´s Duty. Quando atinge seu objetivo, Ralph,é 

atacado por uma praga cibernética e tenta escapar do ataque dela. Por acidente, 

caem em uma nave que sai do jogo Hero´s Duty, passa pela estação central e vai 

parar em outro jogo, o Sugar Race. A narrativa segue com acontecimentos dentro 

desse último jogo. 

O longa metragem de Rich Moore mostra a preocupação de grandes 

produtores de entretenimento em unir duas formas distintas de entretenimento: o 

cinema e os games. No site oficial28 de Detona Ralph, o acesso aos jogos Fix-It 

Felix, Hero´s Duty e Sugar Rush pode ser realizado sem cadastro ou pagamento de 

taxas. 

Detona Ralph e os jogos criados para apoiar a narrativa oferecem um 

exemplo da evolução e popularização dos jogos digitais. Isso se deve ao fato de eles 

terem passado por sete gerações de desenvolvimento tecnológico (VICENTE: 2005 

p. 22), sendo impulsionado pela incorporação de inovações tecnológicas 

(SANTAELLA; FEITOZA: 2009) e dinâmica de adaptação. 

 A popularização dos videogames, na visão Chatfield (2010, p. 209), está 

relacionada com as tendências humanas de: aprender; resolver problemas e 

desafios; socialização e rivalidade, assim como outras tecnologias atuais daquilo que 

considera digital age. 

Videogames de última geração acumulam diversas tecnologias. Em alguns 

jogos eletrônicos modernos existem centenas de tipos de sons. O áudio do disparo 

de armas, de explosões, da utilização de ferramentas e instrumentos são gravados 

por equipes que procuram lugares tranquilos, como grandes desertos, para registrar 

os mais diferentes ruídos dessa parafernália e levá-los fielmente ao jogo.  

Em grandes produções, trilhas sonoras são compostas exclusivamente para 

games. Músicos estudam a temática do jogo e usam a sensibilidade artística para 

criar faixas especialmente para esse fim.  
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 Fonte: http://disney.go.com/wreck-it-ralph/#/games. Acessado em: 12/02/2013. 

http://disney.go.com/wreck-it-ralph/
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 Nesses jogos também existem gráficos e efeitos que se comparam a cenas 

de cinema, com a diferença de que quem decide o desenrolar da história é próprio o 

jogador e não o diretor do filme. Tais narrativas são lapidadas em roteiros complexos 

e oferecem, com certa limitação, inúmeras possibilidades ao usuário de explorar o 

ambiente e percorrer o jogo da maneira que melhor lhe convenha, sem que seja 

exigido aguardar pacientemente o desfecho de acontecimentos previamente 

pensados, como na maioria dos longa metragens. A nova tecnologia chamada de S3 

(Smart Spawn System) introduziu uma maneira diferente de acompanhar história e 

desenrolar das ações dentro do jogo. Segundo Rod Fergusson, chefe de produção 

de uma empresa de jogos, em entrevista a revista XBOX360 (2012), explica que 

alguns títulos de jogos oferecem ao jogador a oportunidade de mudar o jogo a cada 

partida com “... tipos diferentes em alocações diversas...o jogo vai observar para 

onde você está indo e responder e mudar tudo. É muito mais focado em ação que 

em roteiros.” (ibid, p. 61).  

Mas o que faz com que os jogos eletrônicos tenham tantos adeptos e atraiam 

os holofotes de atenção? Para responder a esses questionamentos, vamos trazer 

alguns mais alguns exemplos da cultura gamer e de autores que exploraram essa 

temática a fim de contribuir para o andar de nossa pesquisa. 

 

1.3.3 Teorias e conceitos 

Apesar do burburinho dos meios midiáticos e da febre dos expressivos 

números de jogadores e aparatos tecnológicos que permitem utilizar jogos 

eletrônicos, o interesse científico pelo assunto tardou a surgir. Ranhel (2009. P. 3)29 

afirma que foram pelo menos quatro décadas para que surgisse interesse pelos 

estudos de games no meio acadêmico e, principalmente, pesquisadores abertos a 

romper a barreira de preconceitos.  

Vejamos quais as teorias e conceitos que explicam os motivos pelos quais 

cada vez mais pessoas passam a jogar videogames. 

Para Sutton-Smith (apud SALEN; ZIMMERMAN: 2004) o interesse pelos jogos 

surge a partir do que definiu como “game experience” (experiência ao jogar). Esse 

conceito é explicado a partir de ações e reações que ocorrem simultaneamente 

quando se joga: varredura visual e discernimento auditivo: atividades sensoriais; 
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 in SANTAELLA, Lucia; FEITOZA, Mirna. Mapa do jogo a diversidade cultural dos games. São 
Paulo: Cengage Learning, 2009. 
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resposta motora: ações físicas; mecanismo cognitivo interno: que controlam as 

entradas e saídas de informações. (SUTTON-SMITH, apud Salen e Zimmerman, 

2004, p.314). 

Segundo Murray, quando o jogador resolve alguma situação fantasiosa em 

determinado jogo eletrônico e essa ação lhe oferece resultados “tangíveis” na tela, 

existe o sentido de agência, “...capacidade gratificante de realizar ações 

significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas.”(MURRAY: 2003, 

p. 127). 

Jenkins orienta a definição de imersão como uma grande identificação fictícia 

ou ligação emocional com um ambiente irreal que pode trazer a sensação de 

“...escapismo ou sensação de esta lá”.(JENKINS: 2009, p. 381) 

Gomes (2009, p. 68)30 evidencia a narrativa no jogo eletrônico como a 

possibilidade de ele oferecer uma história com caracteres lúdicos que promovem a 

interatividade e motivações. 

O desejo do jogador em se envolver com a história do game, vontade de 

refazê-la, permanecer no jogo, aumentar os pontos e melhorar a jogada, é definido 

como engajamento, por Tavares (2006, p. 124). 

Pereira oferece sua contribuição para o estudo de games ao afirmar que no 

momento em que o jogador está no discurso do jogo, este está tanto dentro do 

jogador quanto fora dele, o que expande a narrativa para fora do ambiente de ação 

do jogador (PEREIRA: 2008, p. 45)31.  

Para Santaella (2007), o interesse pelos jogos eletrônicos se deve, entre outros 

fatores, pela questão da autorreferencialidade presente em diversas mídias e que 

atinge seu extremo potencial nos games. A autora descreve esse conceito como 

aquilo que acontece quando uma mídia se refere a ela mesma, sem necessitar de 

algo externo para transmitir uma mensagem (SANTAELLA: 2007, p. 430). 

Csikszentmihalyi (2008) traz a Teoria do Flow que explica parte da sensação 

de felicidade que determinadas atividades, como jogar games, podem oferecer. Para 

ele, tais atividades podem levar ao que denominou de estados de flow, definido 

como:  

                                            
30 

in SANTAELLA, Lucia. et al. Mapa do jogo a diversidade cultural dos games. São Paulo: Cengage 
Learning, 2009. 
31

 in SANTAELLA, Lucia. et al. Estéticas Tecnológicas: Novos modos de Sentir. São Paulo: EDUC, 
2008. 
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...sentimento de descoberta, um sentimento criativo de 

transporte da pessoa para uma nova realidade, a sensação de 

crescimento percebida pelo indivíduo.(CSIKSZENTMIHALYI apud 

Tori, p. 447, 2008)32 

Explorados os conceitos e teorias que permeiam os games, passamos a 

buscar na literatura autores que, atentos ao desenvolvimento dessa área, trouxeram 

sua contribuição para educação.  

 

1.3.4 Jogos Digitais e Educação 

Diversos autores trazem sua contribuição de análise dos jogos digitais de 

entretenimento e a possível relação com a educação e o processo de ensino 

aprendizagem.  

Moita (2007) oferece a perspectiva de utilização dos jogos digitais de 

entretenimento como parte do currículo escolar. As experiências do que a autora 

chama de nova cultura da tecnologia da comunicação e informação fora do ambiente 

educacional contribuem para a aprendizagem dos alunos. 

Zanolla (2010) reflete sobre os conteúdos de games com temática de violência 

e sua influência na escola. O alerta em sua obra é no sentido de expor o 

desinteresse dos desenvolvedores de jogos por conteúdo educativo e reverter o 

cenário para que estes possam construir tecnologias a favor da autonomia e da 

humanização da sociedade. 

A pesquisa sobre as possíveis aprendizagens de Arruda (2011) verifica a  

existência de raciocínio/ideias históricas desenvolvidos por sujeitos/jogadores em um 

jogo eletrônico de temática histórica. Ao utilizar o título Age of Empires III, conclui 

que as aprendizagens são construídas por meio de grupos fechados de jogadores 

que se comunicam virtualmente e se dão entre a troca dos membros quando tais 

indivíduos entendem o universo simbólico nos quais estão envolvidos. 

Para Gee (2003), aquilo que considera de poder (power) dos videogames, 

reside na capacidade de identificação e aprendizado por parte do jogador. A partir 

das características do mundo virtual do jogo, da história e das diferentes 

perspectivas que dali podem aparecer, o jogo permite a projeção dos desejos, 
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 in SANTAELLA, Lucia. et al. Estéticas Tecnológicas: Novos modos de Sentir. São Paulo: EDUC, 
2008. 
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valores e medos do usuário, com isso transforma-se em um dispositivo de 

aprendizagem efetivo (GEE: 2003, p.199). 

 Alves (2005), ao analisar a relação jogos digitais/violência, mostra aspectos 

relacionados à aprendizagem. Segundo a autora: 

...se aprende porque há interação com o objeto do conhecimento, 

nesse caso, os games que demandam respostas rápidas diante dos 

constantes desafios que exigem soluções para os problemas, 

desenvolvendo estratégias, raciocínio lógico-matemático e um 

pensamento hipertextual, caracterizado por conexões e 

associações...(ALVES: 2005, p.209). 

Mattar (2010), em “Games e Educação: como os nativos digitais aprendem”, 

propõe uma visão geral sobre a aplicação de games na educação. O largo espectro 

com que desenvolve suas ideias das aplicações de tecnologia na educação 

contrasta com a definição esfumaçada sobre como aplicá-la ao currículo escolar. No 

capítulo 3 dessa obra, o item “Novo currículo – integrando tecnologia e educação”, o 

autor faz referência à sua participação em congressos de educação para fazer a 

crítica a educadores que colocam a tecnologia em segundo plano. No entanto, 

Mattar carece de clareza ao propor o que chamou de “novo currículo” e ignora a 

complexidade do tema ao restringir sua análise a critica do design instrucional de 

Filatro (2003). 

Os autores citados até aqui que relacionam os jogos digitais e educação, 

tratam desse tema com certo distanciamento do contexto escolar. Trazer a 

tecnologia de consoles de videogame, ou mesmo, licenças de acesso a jogos 

digitais pelo computador, envolveria investimentos que a rede pública não teria 

condições de arcar, uma vez que existem milhares de outras necessidades na lista 

de urgência de melhorias da educação brasileira. No entanto, existem outros autores 

que oferecem a perspectiva de aplicação de jogos digitais criados com propósito 

específico de colaborar com o processo de ensino aprendizagem, conforme será 

trazido e analisado a seguir. 

 

1.3.5 Jogos Educacionais Digitais 

A área de desenvolvimento de jogos educacionais digitais demonstra 

(PRENSKY, 2006) grande interesse de inserção em sala de aula. Alguns autores 
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reforçam a característica motivacional que tais jogos oferecem,  trazem olhares de 

crescimento da utilização dessa tecnologia e a análise crítica sobre o tema.  

Laurel (2006) adverte que por mais de trinta anos as indústrias de jogos digitais 

educacionais tentam criar jogos que propiciem engajamento e, ao mesmo tempo, 

ofereça conteúdo relevante ao aluno. No entanto, segundo a autora, o jogos 

educativos são apenas um reflexo do que é a escola com divisões de classe e 

demais características das instituições com essa finalidade (LAUREL apud Salen e 

Zimmerman: 2006, p.868).  

Para Prensky (2006, p. 186), o cenário dos jogos educacionais digitais está em 

mudança. Cada vez mais surgem jogos desenvolvidos especificamente para 

educação que permitem complementar e reforçar o conteúdo de aulas, além de 

oferecer conhecimento curricular de forma a desafiar e engajar o aluno. 

Bento D. Silva e Natalia Marques (2009) afirmam que existe grande interesse 

por parte dos docentes para inserção do que denominaram de jogos educativos em 

sala de aula. Tais autores descrevem: 

...aparecimento gradual de jogos eletrônicos educativos...a procura 

em massa é notória da parte de educadores e professores, o que 

revela um interesse crescente nesta nova forma de tecnologia 

educativa.(SILVA, Bento D.; MARQUES, Natalia: 2009, p. 146-47)33.  

Contudo, é na pesquisa de Souza (2007) que se encontra a experiência prática 

de aplicação de jogos digitais educacionais no ambiente escolar. Um dos objetivos 

da pesquisa era verificar a utilização dos jogos como metodologia para ensino da 

Matemática e, também, como ferramenta para o crescimento social e ético, 

propiciando o enriquecimento cognitivo do aluno ou aluna do Ensino Médio.  

A pesquisadora utilizou o software objeto de aprendizagem NOFAP que 

trabalha conceitos de matemática por meio da apresentação de situações problema. 

O NOFAP foi criado com a premissa de oferecer ao aluno e aluna, no momento em 

que ele joga, a oportunidade de resolver problemas e resgatar estratégias 

cognitivas.  

Na conclusão de Souza sobre a utilização dos jogos pedagógicos fica evidente 

o papel da intencionalidade da inserção de um projeto dessa natureza, de modo a 

ter claro o objetivo que se deseja com a utilização de tal tecnologia, além de ter 

                                            
33 in DIAS et al. O digital e o Currículo. Braga: Centro de Competência, Universidade do Minho, 2009. 
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ciência das condições de implementação do projeto, espaços físicos, recursos 

tecnológicos e apoio de gestores. A autora aponta que no uso de jogos 

pedagógicos, os discentes podem criar maior proximidade com a obtenção de 

conhecimentos, pois verificam que por meio dos jogos, aprender torna-se uma 

experiência de conquista e de diversão (2007, p.322-323).  

Ainda para a autora, a experiência de utilização e criação de jogos de 

matemática, existe presença marcante de temas e assuntos de diversas outras 

disciplinas curriculares, o que pode reforçar o caráter interdisciplinar de projetos 

dessa natureza, como ressalta, ao verificar a presença de matérias como: 

... Língua Materna, História, Filosofia e Artes: no uso da língua 

sob a forma oral e a escrita, na compreensão de representações e 

organizações sociais, na problematização da Ética e da Estética. 

(Ibid, p.331) 

 Na pesquisa da literatura sobre jogo educacional digital, não foram 

encontrados experiências que tratem desse tema em escolas públicas. Tão pouco 

foram localizadas pesquisas que envolvessem a utilização de tais jogos que 

pudessem ser oferecidos sem custo de utilização ou acesso. Se o potencial de 

utilização de jogos eletrônicos educacionais é enorme como apontaram os autores, 

como viabilizar uma experiência de utilização deles para escolas públicas? Diante da 

complexidade e dificuldades do cenário educacional atual, qualquer atividade que 

envolva tecnologias esbarra em apoio político e consequente aprovação de verbas 

para aquisição de recursos. O que seria inviável para um projeto de mestrado, 

devido a relação entre prazo de entrega, tempo de desenvolvimento e análise da 

experiência de campo.  

 A solução encontrada para dar andamento à presente pesquisa foi utilizar 

jogos educacionais digitais que estavam disponíveis gratuitamente na Internet. Tais 

jogos abriram grande leque de possibilidades para aplicação em escolas públicas e 

se encaixavam perfeitamente com o caminhar do projeto de pesquisa, conforme 

descrito a seguir. 
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1.3.6 Jogos Educacionais Digitais Abertos Interdisciplinares - JEDAI 

A nomenclatura escolhida para definir o título: Jogos Educacionais Digitais 

Abertos Interdisciplinares – JEDAI34, visa a estabelecer um conceito sobre 

determinados tipos de jogos digitais que auxiliam o docente no processo de ensino 

aprendizagem. A definição engloba os jogos digitais criados ou não com propósito 

educacionais e que, após análise de educadores possam, de alguma forma, ser 

inseridos em contextos escolares, especialmente, escolas públicas.  

O caráter “educacional” denomina os jogos digitais com conteúdos 

educacionais, logo, curriculares. Assim, dentro dessa denominação cabem jogos 

desenvolvidos muitas vezes sem o propósito de ensinar, mas que após avaliação de 

docentes, podem ser considerados como ferramenta de apoio a aulas. A avaliação 

se compõe de uma análise do jogo digital, verificando sua narrativa, conteúdo 

explícito e implícito, forma de jogar, possibilidade de utilização dentro da estrutura da 

escola etc. 

A acepção “aberto” adotada nesse trabalho não compreende a proposta de os 

jogos oferecerem seus códigos para modificação nem, muito menos, que estejam 

disponíveis para criação de novos jogos a partir da programação original, como 

propõem algumas políticas eficazes e práticas de software livre, creative commons 

e  MARABERTO (ALMEIDA et al.: 2012). A denominação de “aberto” inclui 

especificamente jogos que estão disponíveis gratuitamente, sem custo de utilização 

e taxas de acesso. O caráter aberto não se deve confundir com “livre”, uma vez que 

nas diversas fases de desenvolvimento desses jogos, como: produção, 

disponibilização e manutenção, foram aplicados valores e despendeu-se esforço de 

empresas, instituições ou agências de fomento a pesquisa e inovação. 

Apesar de não ser a mesma proposta, utilização do JEDAI de apoio ao trabalho 

docente, se assemelha ao MARABERTO, em relação à finalidade dos recursos 

abertos de aprendizagem. Assim, os JEDAI colaboram com a tarefa docente para 

que este possa propiciar a: 

... passagem da memória e do diálogo interindividual para uma fase 

de escrita, de debate em classe, para atividades dialógicas, de exercícios 

críticos, elevando a categoria da memória a relações transindividuais, 

                                            
34

 A nomenclatura utilizada inicialmente para denominar os jogos tratados aqui era Jogo Eletrônico 
Educacional Livre – JEEL. Após a qualificação a banca examinadora sugeriu a criação de uma nova 
nomenclatura que desse conta da amplitude do tema. Chegou-se a presente denominação, Jogo 
Educacional Digital Aberto Interdisciplinar – JEDAI. 
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coletivas e sociais.[...] Um lugar social que não está ocupado por eles, pois 

o diálogo-pensamento, próprio da anamnésis socrática, se esvaiu nos 

livros produzidos apenas por centrais de pensamento (ALMEIDA et al.: 

2012, p. 111). 

A tarefa docente no caso de utilização dos JEDAI inclui a adaptação da 

linguagem do jogo ao contexto curricular com que se deseja abordar determinado 

tema. Como tais jogos oferecem uma visão específica sobre o tipo de conhecimento 

com o qual trabalham, o papel do docente é fundamental para interpretar a 

mensagem implícita dentro da narrativa do jogo e utilizá-la como argumento para 

levar os alunos e alunas a reflexão. 

Eis o caráter “interdisciplinar” do projeto, constatado por Souza (2007, p. 331) 

em sua pesquisa com jogos:  “a presença de outras disciplinas”. 

Cabe ressaltar então que o JEDAI para ser utilizado na escola deve ser 

criteriosamente analisados por um equipe de docentes a fim de checar se a temática 

desenvolvida no jogo se insere dentro dos aspectos da escola democrática (APPLE; 

BEANNE: 2001) e dos preceitos de ética, respeito a diversidade, isenção de 

preconceitos, entre outros.   

Outra reflexão necessária para utilização dos JEDAI é a verificação das 

condições de estrutura física, existência de hardwares e pessoal técnico. É notória 

as disparidades entre as condições de estrutura e formação de pessoal qualificado 

para trabalhar com uso de tecnologias nas escolas públicas.  

Os extremos são evidentes a ponto de existirem ainda no século XXI, escolas 

sem energia elétrica, cadeiras, mesas, banheiro, lousa, giz, apagador, livros.  

No meio termo dessa disparidade, os jogos se encontram em escolas que 

possuem computadores e conexão a Internet, carecem de metodologias e atitude 

propositiva para o seu uso efetivo. São os casos de escolas onde se verificam 

equipamentos trancados as sete chaves em salas para que não sejam danificados 

ou roubados.  

Assim também há escolas que recebem computadores de suas respectivas 

secretarias e ficam na espera eterna de formação para utilização deles. Isso pode 

ser verificado em notícias pela mídia que mostram o caráter folhetinesco da ação 

focada na aquisição de tecnologias, como se a solução de todos os problemas da 

escola pudessem se resolver “num passe de mágica”. Tais ações ignoram que 

qualquer mudança dentro da escola se inicia pela criação de um núcleo duro 
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(THURLER: 2001), para depois expandi-lo de forma crítica reflexiva entre os demais 

profissionais que aderem ou não a iniciativa de um projeto com uso de tecnologias.  

Com a definição do termo JEDAI, a pesquisa passou a investigar que visão de 

currículo abrangeria o uso dessa tecnologia. A seguir são apresentados os autores 

selecionados para dialogar sobre o tema. 

 

1.4 Currículo 

Para desenvolver nossa visão sobre o currículo e compor parte dos conceitos 

que serão utilizados na presente pesquisa, buscaram-se autores que engendraram e 

divulgaram estudos dessa temática. Nesse caminho, investiga-se a concepção de 

currículo como lugar de criação de condições para a aprendizagem e, 

posteriormente, como este se relaciona com a tecnologia e os games. 

A criação do currículo não é um processo inocente. Os envolvidos nessa 

atividade têm suas concepções de mundo e ao realizarem a seleção sobre o que 

ensinar a crianças, jovens e adultos, não o fazem imparcialmente. Sejam eles 

acadêmicos, cientistas, políticos ou educadores, ao conceber o currículo escolhem 

intencionalmente os conteúdos com vistas a moldar um sujeito que melhor entendem 

como ideal ou submisso. Tenha-se ou não consciência disso. 

Esse processo de desenvolvimento do currículo está longe de ser enquadrado 

dentro das ciências exatas com padrões e fórmulas instantâneas. Pelo contrário, 

como uma atividade social, no currículo concorrem fatores lógicos, epistemológicos, 

intelectuais e influências sociais não tão nobres e tanto menos “formais”, como 

interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, controle social, intenções de 

dominações de classes, raça e gênero. 

Se a escola tem cravada em seus tijolos as marcas do currículo, os 

educadores, gestores e profissionais que nela trabalham inspiram essa atmosfera e 

imersos na rotina do trabalho atarefado, transpiram os valores de um plano político 

pedagógico. Daí a importância da reflexão crítica sobre a prática e a constante 

pergunta sobre que tipo de ser humano se deseja formar. Habilidades técnicas são 

necessárias, porém elas não ensinam ou contribuem para que o ser humano pense 

por ele mesmo. Formar o indivíduo com competências para atuar no mercado de 

trabalho fazem dele um “ser coisa” condenado a consumir e assistir ao mundo, 

impossibilitado de atuar na sua realidade (FREIRE: 1987).  



51 
 

Dentro dessa visão, Freire (1987) considera que o currículo começa por meio 

do diálogo entre educador(a) e educando(a), pois é nesse momento que se realize a 

escolha dos temas a serem abordados em aula, dando início a criação de condição 

para a ação cognoscível. A partir daí, segundo Freire, que começam a desenvolver 

“os vários níveis de percepção de si mesmo e do mundo em que e com que estão.” 

(Ibidem, p.49). 

Ao se apoiar em Freire, Giroux (1987, p. 82) concebe o currículo como 

emancipador, no sentido em que o conhecimento oferecido aos alunos promova a 

mudança da cultura dominante.  

Arroyo (2011) considera o currículo como o centro estrutural da escola. Para 

ele, o direito ao conhecimento dos sujeitos é abrangente e deve ir além do 

circunscrito ao “ensino e à aprendizagem das ciências, teorias, concepções do real 

pensado selecionado e organizado ‘cientificamente’.” (ARROYO: 2011, p.123) 

Apple e Beane (2001) consideram que o conhecimento baseado no currículo 

terá validade para alunos e professores quando estiver organicamente ligado a algo 

que possa efetivamente oferecer ferramentas para a transformação social. Somente 

assim os “alunos aprendem que o conhecimento faz a diferença na vida das 

pessoas, inclusive na sua própria.” (APPLE; BEANNE: 2001,p.152-53) 

Por isso, para Apple (2006), a criação de uma conceituação de currículo deve 

fugir a tentativa de adaptação de uma teoria  de aprendizagem e responder:  

Quais as funções manifestas e latentes do conhecimento ensinado 

nas escolas? Como os princípios de seleção e organização, que são 

usados para planejar, ordenar e avaliar esse conhecimento...? (Ibid, 

p.64).  

Sacristán (1998) ao percorrer os diferente enfoques sobre os estudos e 

conceituações sobre a teoria e prática de currículo, encontra a definição doecurrículo 

como lugar de criação de condições para aprendizagem. Para o autor, do ponto de 

vista do discente pode se considerar “...no conceito de currículo qualquer tipo de 

aquisição que tenha a oportunidade de aprender nas escolas.”. E mais adiante, 

completa que qualquer definição de currículo deve considerá-lo como “...campo no 

qual interagem ideias e práticas reciprocamente.” (SACRISTÁN: 1998, p. 147)35.  
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 in SACRISTÁN, J.G.; GOMÉZ, A. I. P. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 
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Assim, o currículo, como lugar de criação de condições para aprendizagem, 

pode oferecer a possibilidade de utilização da tecnologia e games, em nossa visão, 

como complemento à ação docente e potencializador do processo de ensino 

aprendizagem, o que já foi explorado por alguns autores. 

Para Almeida e Silva (2011), na perspectiva de utilização das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação – TDIC e do Web Currículo, o currículo 

necessita, além de promover o entendimento do dia a dia, “...criar condições para 

que o aluno possa desenvolver conhecimentos e habilidades para se inserir no 

mundo como atuar em sua transformação...” (ALMEIDA; SILVA: 2011, p. 8-9.) 

Vemos semelhante definição em Almeida e Valente (2011) que consideram o 

currículo, quando integrado as TDIC, deve se direcionar a potencialização e  

autonomia do aluno, reforçando o papel dele como protagonista na cocriação e 

mudança do mundo (2011, p.31). 

Nesse caminho da educação e tecnologia, Moita (2007), define o currículo 

como espaço para manifestação de diferentes posicionamentos dos sujeitos frente a 

realidade. Tal realidade inclui o universo dos games (2007, p. 99) como estrutura 

simbólica para construção do conhecimento. 

Moreira e Silva (2005) consideram o currículo como parte da cultura. Para eles, 

esses dois elementos são áreas que se interligam e produzem sentidos, significados 

e sujeitos e advertem que: 

... o currículo escolar tem ficado indiferente às formas pelas quais a 

“cultura popular” (televisão, música, videogames, revistas) tem 

constituído uma parte central e importante da vida de crianças e 

jovens [...] Embora pouco saibamos sobre como essa situação pode 

ser modificada, podemos esperar que essa questão logo se torne 

uma das mais importantes no âmbito da teorização educacional 

crítica.” (ibid, p.32-33) 

Percorrido o caminho conceitual sobre o currículo e de sua relação com 

tecnologia e games, passa-se a seguir a descrição da metodologia e demais 

capítulos. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 O caminho metodológico 

A fim de detalhar o percurso e a forma como o trabalho se conduz (PESCUMA; 

CASTILHO: 2008, p. 32), o presente trabalho se caracteriza pela natureza de 

pesquisa de campo e bibliográfica. 

A pesquisa se enquadra como qualitativa e assume a não neutralidade desse 

processo, além de viabilizar a construção solidária da vida social e permitir escapar 

aos métodos nomotéticos de análise e descrição (CHIZZOTTI: 2008, p. 56-58). 

A não neutralidade no processo de pesquisa é vista por André (2001, p.353)36 

como uma forma ativa de apreensão e construção do conhecimento, pois os sujeitos 

envolvidos estão em constante interação uns com os outros. 

Enquanto estratégia, a pesquisa se coloca como um estudo de caso. Em parte 

existe certo consenso entre alguns autores da área de metodologia em ciências 

humanas, no sentido de concordar que essa estratégia se coloca como adequada 

quando se tem por objetivo a busca por informações específicas sobre uma situação 

isolada e pontual. 

 Flick (2009, p.135) considera que escolha por estudo de caso se justifica 

quando se pretende realizar a descrição em detalhes de um caso. 

 Para Bogdan (1992, p.63), o estudo de caso em certa medida oferece 

flexibilidade quanto à escolha de: local, pessoas (sujeito da pesquisa) e tipos de 

dados a serem analisados.  

 Laville e Dionne (1999) ponderam que ao optar pelo estudo de caso como 

estratégia metodológica o pesquisador: 

tem razões para considerá-lo como típico de um conjunto mais amplo 

do qual se torna o representante, que ele pensa que esse caso pode, 

por exemplo, ajudar a melhor compreender um a situação ou um 

fenômeno complexo, até mesmo um meio, uma época. (ibid, p.156).  

                                            
36

 in TRINDADE, V.; FAZENDA, I. L. Os lugares dos sujeitos na pesquisa educacional. Campo 
Grande: Ed. UFMS, 2001. 
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 Lüdke e Andre (1986, p. 18-21) destacam algumas características que estão 

associadas ao estudo de caso. A primeira delas se refere a busca e descoberta 

durante o processo de pesquisa. Mesmo se baseando em conjecturas teóricas, o 

estudo de caso deve ficar atento a novas revelações que a análise pode trazer. Daí 

a constatação de que o conhecimento é algo como organismo vivo que se 

desenvolve e se aprimora a medida que são desvelados dados e informações. 

Vejamos as demais características dessa estratégia de pesquisa apontadas pelas 

autoras. 

O destaque da leitura das entrelinhas dentro de um contexto do estudo de caso 

deve ser utilizado para compreensão inteira do objeto. É necessário considerar o 

contexto em que o estudo está inserido e as problemáticas a que estão 

relacionadas. Para Lüdke e Andre (1986), o pesquisador deve fazer emergir a 

realidade integral e aprofundada dos diferentes pontos de vista, destacando as 

correlações existentes entre os componentes do estudo. Ainda ponderam que, no 

estudo de caso, se deve  utilizar as diversas origens de dados informações 

relevantes para a pesquisa a fim de compor uma análise.  

Desvelar conhecimentos experimentais e contribuir para generalizações é outra 

característica do estudo de caso. As autoras ressaltam que o pesquisador, ao trazer 

a descrição das experiências vividas durante o estudo, oferece ao leitor da análise a 

possibilidade de fazer o que chamam de “generalizações naturalística”. Aquilo que 

ocorre quando o pesquisador cruza as informações da pesquisa com sua própria 

experiência.  

Estudos de caso retratam visões em conflito sobre determinada situação social, 

segundo Lüdke e Andre (1986). O pesquisador descreve os diferentes pontos de 

vista sobre determinada realidade social e, ao mesmo tempo, deixa explicita sua 

posição com relação ao tema estudado. Por fim, as autoras indicam que nos estudos 

de caso a intenção é desvelar de forma simples e inteligível ao leitor, os pormenores 

da pesquisa e seus resultados, por meio de linguagem acessível. A visão 

aprofundada dessas duas autoras vai ao encontro com a de outros teóricos de 

metodologia. 

Chizzotti (2008, p. 136) afirma que o estudo de caso é utilizado para analisar 

situações “...de uma organização específica como escola...uma atividade 

específica”. Para ele, essa estratégia de pesquisa se desenvolve em quatro etapas, 
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a saber: 1) plano de pesquisa; 2) o trabalho de campo; 3) a organização dos 

registros; 4) a redação do relatório. 

 Exposta a metodologia que norteia o presente trabalho, a seguir são 

apresentados os sujeitos e instrumentos da pesquisa. 

 

2.2 Etapas da pesquisa de campo e técnica de coleta de dados 

2.2.1 Etapas de Pesquisa de campo 

Para obter os dados da presente pesquisa foi desenvolvida uma oficina em que 

os sujeitos tiveram contato com os tipos de jogo tratados aqui. Esta ação foi 

realizada em conjunto com a coleta de dados para que os sujeitos tivessem a 

oportunidade de imergir na temática e desvelar as informações relevantes ao 

trabalho de campo. 

O conteúdo da oficina tinha finalidade de oferecer reflexão e prática sobre os 

JEDAI. Os apêndices  B e D trazem o material de apoio para que o desenvolvimento 

da atividade se encaminhasse.  

A oficina foi dividida em partes que correspondem às etapas da pesquisa de 

campo. Tal separação foi contemplada para subsidiar as mudanças de temas e, 

também, oferecer condições para a coleta de dados, conforme a seguir. 

Etapas da oficina e pesquisa de campo: 

 Abertura 

Foram apresentadas a programação da oficina e metodologia/instrumentos do  

desenvolvimento da atividade. Essa etapa não envolveu a coleta de dados. 

 Parte 1 

O desenvolvimento da reflexão e prática se iniciou nesse momento. A temática 

foi apresentada aos sujeitos, assim como a prática de jogar o primeiro JEDAI 

selecionado. Essa etapa foi subdividida em: 

a) Introdução: consistiu em apresentar a temática envolvida em torno dos 

JEDAI e resposta ao questionário de pesquisa; 

b) JEDAI I – Estrada Real Digital: correspondeu ao momento em que o 

referido jogo foi exposto aos sujeitos o que incluiu a explicação sobre o 

que é o jogo e como jogá-lo; a prática pelos sujeitos do jogo; a reflexão 

sobre maneiras de utilização em sala de aula; a resposta ao questionário 

de pesquisa. 
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 Parte 2: 

Correspondente ao momentos em que os sujeitos foram expostos aos dois 

jogos JEDAI II - SPRACE e III - Filosofigthers em etapas distintas, seguindo a 

metodologia a seguir:explicação sobre o que é o jogo e como jogá-lo; a prática pelos 

sujeitos do jogo; reflexão sobre maneiras de utilização em sala de aula; resposta ao 

questionário de pesquisa. 

 
2.2.2 Técnica de coleta de dados 

Como técnica de coleta de dados são utilizados questionários fechados e 

abertos (LAVILLE, DIONNE: 1999, p. 184-185). As perguntas foram desenvolvidas a 

partir da hipótese de pesquisa e têm o intuito de traçar um quadro geral de 

informações a partir do “Questionário de Informações pessoais” e perguntas 

específicas para cada JEDAI, como: “Questionário – Estrada Real Digital”, 

“Questionário - SPRACE” e “Questionário – Filosofhigthers”. No apêndice C, estão 

disponíveis os questionários aplicados. 

 
2.3 Sujeitos  

Os sujeitos da pesquisa são professores(as) do ensino médio e fundamental II, 

professores(as) coordenadores (as) de ensino médio e fundamental II,  de escolas 

públicas da zona norte de São Paulo, que estão congregados pela Diretoria de 

Ensino Zona Norte II.  

 

2.4 Objetos de pesquisa 

A seguir a descrição dos JEDAI selecionados para a presente trabalho e 

utilizados como objetos de pesquisa.  

 
2.4.1 JEDAI – I Estrada Real Digital 
 

Criado pelo Departamento de Ciência da Computação  (DCC) da Universidade 

Federal de Mina Gerais  (UFMG), o JEDAI – I Estrada Real Digital foi lançado em 

201037.  Para acessar e jogar é necessário baixar o pacote com os arquivos e 

instalar no computador. 

                                            
37

 Desenvolvido para plataforma PC, tem como idioma o Português e está disponível gratuitamente na 
WEB pelo endereço : http://gamedeveloperbr.wordpress.com/estrada-real-digital/#. 

http://gamedeveloperbr.wordpress.com/estrada-real-digital/
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Sua classificação se enquadra como exploratório e aventura. O formato de 

partida é de apenas um jogador  (single player), que controla uma personagem no 

ambiente com visualização em terceira pessoa e gráficos 3D. 

O jogo se inicia com a apresentação da narrativa de uma garota que precisa 

desvendar mistérios e se aventurar para achar um familiar desaparecido. As cidades 

históricas de Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina (MG) são o pano de fundo da 

trama. O jogador, no papel da garota, conforme destaque na figura 3, que deve 

montar um quebra-cabeça de informações desconexas para solucionar o sumiço do 

pai da personagem, político influente da região. Cada fase do jogo pode levar de 5 a 

30 minutos de duração, dependendo da fluência do jogador. 

 

Figura 3: Estrada Real Digital: Visualização em terceira pessoa, gráficos em 

3D, história e ecoturismo.  

A temática de Estrada Real Digital gira em torno de disciplinas de História, 

Geografia e Ecologia, mais especificamente, ecoturismo. Os conceitos de História se 

dá por meio da exploração de cidades antigas mineiras com grande fonte de 

diversificação para desencadeamento de temas geradores para aspectos da cultura 

local, como patrimônio material e imaterial, gastronomia, costumes, crenças e 

riquezas naturais. Oferece oportunidade para trabalhar o simbolismo de lendas como 

a mula sem cabeça, bem como, o religioso, presente nas imagens e fenômenos que 

ocorrem nas igrejas. 
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2.4.2 JEDAI II: SPRACE 

 

Idealizado com o intuito aumentar o conhecimento de alunos do ensino médio 

sobre a estrutura da matéria, o JEADAI – II SPRACE, foi lançado em 2010, fruto de 

uma iniciativa que engloba entidades da esfera pública e privada38.  

SPRACE é a sigla na língua inglesa para “São Paulo Research and Analysis 

Center” que em português significa Centro Regional de Análise de São Paulo, grupo 

de pesquisa brasileiro da área de Física Experimental de Altas Energias, que está 

presente em experimentos do Fermilab (EUA) e do CERN (Suíça). 

O projeto do jogo SPRACE foi a solução encontrada para oferecer 

conhecimento atualizado para a educação, a fim mudar a visão do currículo escolar 

pautado no modelo atômico da estrutura da matéria do início do século XX.  

Aceleradores de partículas espalhados por diversas partes do mundo foram 

instrumentos de experiências que tiveram entre seus resultados o aprofundamento 

do olhar sobre a área. O saber científico acumulado até hoje demonstra que além do 

núcleo atômico, composto de prótons e nêutrons, existem constituintes mais básicos 

da matéria como: quarks, léptons e partículas responsáveis pelas interações forte, 

fraca e eletromagnética39.  

Esses conceitos são trazidos pelo jogo por meio da condução uma nave em 

miniatura, que foi reduzida à escala subatômica e pode ser controlada pelo jogador. 

As missões são de capturar partículas com um sofisticado “campo de energia” para, 

em seguida, levá-las ao laboratório a fim de que uma análise possa se desenvolver. 

Conforme evidência a figura 4. 

                                            
38

 A parceria entre SPRACE, UNESP/CNPq e Summa Technology+Business - Black Widow Games 
Brasil, produziu o game para plataforma PC no idioma Português e o disponibiliza, sem custos, na 
WEB pelo endereço: http://www.sprace.org.br/SPRACE/sprace-game-pt. Consultado em: 14/04/2013. 
39

 Informações disponíveis em http://www.sprace.org.br/SPRACE/files/pdf/pressrelease-
portuguese.pdf. Consultado em 05/05/2012. 

http://www.sprace.org.br/SPRACE/sprace-game-pt
http://www.sprace.org.br/SPRACE/files/pdf/pressrelease-portuguese.pdf
http://www.sprace.org.br/SPRACE/files/pdf/pressrelease-portuguese.pdf
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Figura 4: SPRACE – nave em miniatura estacionada na estação de análise de 

partículas. 

 

2.4.3 JEDAI III: Filosofighthers 

Lançado em 2011, o jogo está baseado em conceitos filosóficos de alguns 

pensadores importantes, que entram em embate de ideias e também fisicamente40. 

Platão, Santo Agostinho, Maquiavel, Descartes, Rousseau, Marx e Nietzsche, 

Simone/Sartre são os personagens que se enfrentam. Esses nove filósofos têm 

parte de sua história apresentada em cenários inspirados no período em que 

viveram. Existem também citações textuais, metáforas e representações visuais das 

escolas teóricas e pensamentos que marcaram a sociedade até os dias atuais.  

No início do jogo, se escolhe o módulo “Jogar um Torneio” ou “Jogar uma 

Luta”. O primeiro módulo permite ao jogador escolher apenas o personagem que irá 

representá-lo durante todo o jogo, de forma que, nesse percurso exista o 

enfrentamento dos adversários, sendo oito ao total, além do que aparece no último 

embate:uma cópia do próprio personagem escolhido. No segundo módulo, “Jogar 

uma luta”, escolhe-se o personagem que se deseja jogar e outro, que atua como 

adversário, diferente do primeiro módulo de jogo, esse termina apenas com uma 

luta. 

                                            
40

 Desenvolvido pela Revista Super Interessante, o jogo é utilizado em plataforma PC, idioma 
Português e pode ser classificado como casual. Está disponível gratuitamente pelo endereço 
http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-631063.shtml. Consultado em: 13/04/2013. 

http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-631063.shtml
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É possível também escolher os níveis de dificuldade da partida, as gradações 

de “Aprendiz”, “Mestre” e “PHD” são analogias criadas para demonstrar o 

conhecimento necessário para jogar com eficácia. 

Cada um dos personagens tem a mesma energia vital, representada pela barra 

na parte superior da tela. A medida que a luta se desenvolve, cada um deles 

conserva mais ou menos energia, dependendo da atuação do jogador, quanto 

menos sofrer golpes, mais energia se mantém. O embate termina com o 

personagem que vencer pelo menos dois rounds da luta.  

Além de golpes como chutes e socos, cada pensador tem como arma seus 

próprios conceitos e ideias que são representados por metáforas. Por exemplo, Karl 

Marx pode invocar um grupo de proletários para fustigar o inimigo, conforme 

evidência a figura 5. 

 

Figura 5: Filosofighters – Platão X Marx: em uma fábrica, Karl convoca a legião de 

trabalhadores para ajudar no combate contra o pensador grego. 
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3 A PESQUISA 

3.1 Cenário da pesquisa e planejamento da atividade de campo 

Desde o início da pesquisa tomou-se conhecimento de um grupo de estudos de 

professores que se reunia para debater temas, participar de palestras e desenvolver 

atividades que propiciavam a prática crítico reflexiva: era o Sarau pedagógico.  

Essa iniciativa reunia e ainda reúne professores, funcionários, pesquisadores, 

membros da comunidade, entre outros, para assistirem palestras, participar de 

oficinas, realizar debates e trocar conhecimentos sobre diversas áreas. Os encontros 

são realizados fora do expediente de trabalho dos docentes. 

A partir do contato com os membros do Sarau Pedagógico, o cenário da 

pesquisa começou a se delinear, pois o grupo se demonstrava aberto a tratar de 

diferentes assuntos e curioso por conhecer a cultura gamer. Assim, no andamento 

dos trabalhos passou-se a refletir sobre que tipo de atividade poderia ser realizada. 

O intuito era de oferecer uma imersão em teoria e prática, tanto de games como 

formas de utilização deles em sala de aula.  

A atividade a ser planejada necessariamente deveria levar os docentes à 

reflexão para que estes, ao se apoderarem de tal experiência, pudessem de alguma 

forma, incrementar suas práticas educativas em sala de aula. Portanto, a pesquisa 

necessitava seguir o norte de um projeto com contexto e alinhado às potencialidades 

e limitações da rede pública.  

A estrutura disponível do Sarau Pedagógico deveria dar conta da atividade, ela 

consistia de uma sala ampla com cadeiras, tablado para apresentações e um 

computador.  Logo de início foi descartada qualquer possibilidade de utilização de 

softwares ou hardwares pagos.  

Foram diversos encontros e reuniões até se chegasse à formatação de uma 

atividade aderente para os sujeitos de pesquisa. Houve dois encontros do grupo do 

Sarau Pedagógico que traziam o tema dos games e ofereciam pistas sobre como 

desenvolver a atividade de campo. 

A temática do primeiro evento os palestrantes convidados trouxeram detalhes 

sobre o mercado de games e a tradicional comparação do crescimento dessa 



62 
 

indústria com o cinema. Além disso, ofereceram impressões sobre como a cultura 

tradicional é permeada pelos games. 

O segundo evento também abordou o tema games, no entanto, foi apresentada 

a visão da cultura dos jogos analógicos e o legado deixado por eles para os jogos 

digitais. 

Com esses dois encontros tinha-se a percepção de que os sujeitos de 

pesquisa, em certa medida, obtinham algum conhecimento sobre o mundo dos 

games. Porém, faltava-lhes algo para que pudessem fazer aplicação prática em sala 

de aula.  

A partir daí foram desenhadas as primeiras estratégias para criação e definição 

da atividade de campo. Sabia-se da heterogeneidade dos participantes do Sarau 

Pedagógico. Os sujeitos vinham de diferentes formações e áreas: humanas, exatas, 

biológicas, da terra etc.  

Essa característica dos sujeitos foi o primeiro passo para definir quais títulos de 

JEDAI deveriam ser utilizados, pois o fato de haver pessoas de diversas áreas de 

conhecimento, exigia que os jogos atendessem aos interesses de todos que se 

propusessem a participar da atividade. Dessa forma, definiu-se os jogos já citados 

no capítulo I: JEDAI - I: SPRACE, JEDAI II: Estrada Real Digital e JEDAI III: 

Filosofighthers. 

Criou-se o formato de uma atividade de campo denominada oficina, que 

incluía: breve exposição sobre o que seriam os JEDAI, seguida da imersão e debate 

sobre os três jogos selecionados. A oferta da oficina aos sujeitos limitaria a 

quantidade de participantes 10 vagas. Isso se deve ao escasso número de 

computadores disponíveis naquela ocasião – 4 ao total. A oficina se desenvolveria 

dentro de três horas de duração, pois havia a preocupação de não sobrecarregar os 

sujeitos com tarefas excessivas. A proposta da primeira versão da oficina foi 

encaminhada para a coordenação do Sarau para que fosse avaliada.  

A proposta foi bem recebida e o aval para dar andamento foi dado. No entanto, 

foram solicitados ajustes que mudaram por completo a primeira versão da oficina e o 

rumo da pesquisa. 

Nessa altura, a relação com os sujeitos e o campo de pesquisa  se estreitou. A 

tal ponto de a coordenação da Diretoria de Ensino Zona Norte II, local onde 

aconteciam os encontros, se interessar pelo conteúdo da oficina. Tal interesse 
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poderia proporcionar a participação de outras pessoas, indo além da dezena de 

vagas oferecidas.  

Com o apoio da coordenação do Sarau Pedagógico, principal ator na conquista 

de espaço e divulgação da oficina, a adesão da coordenação da Diretoria de Ensino 

Zona Norte II, foi uma consequência e a oficina com os JEDAI se tornou um 

“Encontro de Formação”, ou seja, um evento oficial da rede pública.  

O novo status da oficina trouxe diferenciais como a disponibilização de 

laboratórios de informática, profissionais para auxiliar nos tramites de planejamento 

e execução, além da oferta de maior tempo para sua realização. Havia um dia inteiro 

para realizar a oficina o que possibilitaria a criação de duas turmas com duração de 

4 horas cada uma, sendo manhã e tarde. Assim, seriam oferecidos maior número de 

vagas para outros possíveis interessados da rede pública, proporcionando maior 

disseminação da temática proposta. 

Com a atividade ganhando força e mais apoiadores, era necessário ajustar o 

formato dela. Passou-se então a planejar a segunda versão da oficina dos JEDAI. A 

mudança do cenário inicial trouxe mais recursos técnicos. Os laboratórios de 

informática e recursos humanos oferecidos deram oportunidade para realizar uma 

atividade ainda mais aderente com o perfil do público-alvo. 

Em primeiro momento, a data das oficinas foi agendada para o final do primeiro 

semestre de 2012. No entanto, esse período conciliava com a época em que os 

sujeitos de pesquisa estariam mais atarefados com correções e entrega de notas, 

entre outras tarefas administrativas. A coordenação da Diretoria de Ensino Zona 

Norte II, solicitou o reagendamento da atividade para início do segundo semestre do 

mesmo ano. Com a nova data, os docentes poderiam comparecer à formação sem 

que outras tarefas urgentes ocorressem em paralelo.  

Na reunião, para alinhar os detalhes de realização da oficina, três professores 

coordenadores do núcleo pedagógico -  PCNP, da Diretoria de Ensino Zona Norte II 

estavam presentes. Nessa ocasião debatemos o conteúdo proposto na primeira 

versão da oficina. Chegou-se a cogitar a mudança do foco da atividade e 

encaminhá-la para a temática de desenvolvimento de jogos digitais. Essa 

possibilidade foi logo descartada, pois a oficina com os JEDAI se demonstrava 

amadurecida e quase pronta para aplicação. 
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Os PCNP da Diretoria de Ensino Zona Norte II ainda não conheciam os JEDAI 

selecionados. Na apresentação dos jogos, dúvidas e considerações sobre como 

abordá-los com os sujeitos foram realizadas.  

O JEDAI III: Filosofighthers, por abordar conteúdo de luta corporal entre os 

personagens, teve certa resistência para continuar a ser utilizado na oficina. Para os 

PCNP a temática poderia causar polêmica entre os participantes da oficina e 

comprometer um dos objetivos da atividade de apresentar jogos para utilização em 

sala de aula. A argumentação para que o JEDAI III: Filosofighthers permanecesse 

na oficina foi no sentido de trazer para o contexto escolar o debate sobre a violência 

cotidiana e o embate político de ideias frequentemente veiculado pela mídia 

televisiva. Os PCNP compreenderam do que se tratava e concordaram em manter o 

jogo, conforme o programado. 

Verificou-se nessa ocasião também as questões de infraestrutura e 

equipamentos disponíveis para realizar a oficina. Foram disponibilizados dois 

laboratórios de informática com conexão a Internet. Os laboratórios estavam em 

ótimas condições e os computadores funcionando normalmente. Uma equipe de 

profissionais da área de suporte à informática se encarregou de instalar, acessar e 

testar os JEDAI selecionados. Os jogos funcionavam normalmente, porém, a única 

ressalva era com respeito ao JEDAI III: Filosofighthers que necessita de conexão 

com a Internet. O alerta técnico para utilização desse jogo afirmava que caso muitos 

usuários se conectassem ao mesmo tempo a ele, poderia haver problemas de 

lentidão ao jogá-lo. 

Com questões administrativas e técnicas acertadas, faltava finalizar o 

planejamento da execução da oficina. Isso exigia a criação de planos de aula e 

material de apoio aos participantes. 

Havia o período de quatro horas para cada oficina. O conteúdo teórico, prático, 

reflexivo e coleta de dados da pesquisa necessitavam ser distribuídos dentro desse 

tempo, além de compreender um intervalo entre as atividades para descanso e 

alimentação dos participantes 

O programação foi definida em duas etapas distintas que se interligavam. Elas 

compreendiam a abertura, desenvolvimento e fechamento. O apêndice A apresenta 

programação da oficina. 

Na abertura, o objetivo era colocar os participantes dentro do contexto da 

pesquisa e fornecer as informações sobre o cronograma de atividades da oficina. 
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Nessa etapa, os pontos críticos deveriam ser esclarecidos como, por exemplo, a 

metodologia utilizada na atividade e a coleta de dados para pesquisa. O tempo 

previsto para a abertura era de 20 minutos. 

A etapa de desenvolvimento e fechamento foi a denominação para o momento 

em que os participantes da oficina tivessem contato com os JEDAI. Ela foi 

subdividida em parte 1 e parte 2.  Introdução e atividades que envolviam o JEDAI I – 

Estrada Real, compunham a parte 1 e atividades que envolviam o JEDAI II: 

SPRACE e  JEDAI III: Filosofighthers, a parte 2. O tempo previsto para essas etapas 

era de 3h20 min. para cada oficina.  

A introdução tinha o intuito de oferecer aos participantes a visão geral sobre o 

desenvolvimento e utilização dos JEDAI41 como ferramenta de apoio ao trabalho 

docente, às formas de produção, à finalidade de uso e endereços eletrônicos para 

acesso. Perpassavam pela introdução também temas como: jogos na educação, 

gamefication, GFC e movimentos críticos de jogos.  

As atividades de cada jogo consistiam em ciclos de prática, reflexão e resposta 

ao questionário de pesquisa. O ciclo de prática contemplava uma pequena 

introdução sobre o jogo utilizado, explicando a temática, conceitos trabalhados e 

forma de jogar. Essa introdução deveria ser sucinta a fim de não esgotar o assunto, 

colocar o participante da oficina dentro da narrativa do jogo e, principalmente, dar 

subsídios para aqueles que ainda não tinham fluência digital ou conhecimento sobre 

jogos eletrônicos. O ciclo de reflexão foi proposto a fim de provocar o debate. Assim, 

após terminarem de utilizar os jogos, questões sobre as formas de utilização com 

alunos em sala de aula, conteúdos abordados no jogo e relatos sobre a experiência 

ao fim de cada partida eram levantados a fim de conduzir para o ciclo de reflexão. A 

intenção deste era aproveitar os minutos após a utilização do jogo a fim de que 

houvesse troca de experiências entre os participantes e socialização das reflexões. 

Por fim, o ciclo fechamento consistia em responder os questionários de pesquisa.  

A ultima etapa, fechamento, propunha uma reflexão final sobre os JEDAI e o 

agradecimento pela participação na oficina e pesquisa. 

Para que a oficina fosse completa, foi desenvolvido dois materiais de apoio, 

uma apresentação com slides explicativos e material impresso. A apresentação era 

utilizada para conduzir as etapas e auxiliar visualmente os participantes a realizar as 

                                            
41

 A nomenclatura utilizada naquele momento da pesquisa ainda era Jogo Eletrônico Educacional 
Livre – JEEL. 
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diferentes tarefas propostas na oficina. O material impresso incluía os seguintes 

componentes: programação da oficina; descrição dos JEDAI utilizados; artigo “Jogos 

eletrônicos – Tipologias e seu potencial educacional” da autora Paula Carolei; lista 

com sugestão de outros JEDAI. Esses materiais de apoio foram encaminhado aos 

PCNP envolvidos para que pudessem avaliá-los e proceder com a confecção do 

material impresso. 

Com todo o planejamento da oficina ajustado, a Diretoria de Ensino – Região 

Norte 2 deu andamento a convocação dos participantes seguindo o padrão de 

divulgação de eventos oficiais da rede no Diário Oficial de São Paulo. 

 

3.2 Coleta de dados 

A coleta de dados se realizou em paralelo com a oficina dos JEDAI. Uma vez 

que o conteúdo dessas atividades e os questionários de pesquisa são os mesmos, 

tanto para oficina do período da manhã como no período da tarde, a descrição da 

coleta de dados do presente trabalho irá se restringir a caracterização geral dos 

fatos. Com essa não separação da descrição entre os períodos, a ordem dos fatos 

seguirá o cronograma da oficina e arquivo de apresentação de slides, apêndice A e 

B, respectivamente, a fim de evitar a repetição de informações desnecessárias. 

O “Questionário de Informações Pessoais” foi respondido pelos sujeitos após a 

etapa de abertura e finalização da introdução da parte 1. Nesse momento, os 

participantes da oficina estavam cientes da programação das atividades que iriam se 

desenvolver e, também, do respectivo conteúdo a ser abordado, ou seja, prática e 

reflexão sobre os JEDAI selecionados.  

Como se tratou de questões genéricas e pessoais, os sujeitos da pesquisa 

responderam as perguntas sem dificuldades ou dúvidas. Alguns deles se 

demonstravam ansiosos pela finalização dessa etapa para que pudessem continuar 

com o andamento da atividade e chegar o momento de contado com os jogos. 

Após finalização do primeiro questionário, foi dado início à atividade prática 

com o JEDAI I – Estrada Real Digital. A estratégia adotada era de realizar um 

resumo sobre o que era o jogo e como jogá-lo a fim de não esgotar o assunto e, 

para que os próprios sujeitos de pesquisa descobrissem, por si mesmos, os detalhes 

da temática envolvida. 
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O participantes da oficina jogaram o JEDAI I – Estrada Real Digital, por volta de 

25 minutos. Poucos deles tiveram problemas na utilização dos comandos iniciais do 

jogos. Três pessoas responsáveis pelo andamento geral da oficina davam suporte 

àquelas que tinham dúvidas ou não conseguiam operar o jogo. Ao final da etapa 

prática, passou-se ao momento reflexivo. 

Uma pergunta desencadeava a reflexão coletiva dos sujeitos pesquisados. O 

questionamento suscitava detalhes sobre as cenas e atividades desenvolvidas 

dentro do jogo a fim de que os participantes pudessem, em conjunto, lembrar partes 

da prática individual que tiveram nos respectivos computadores. O ápice dessa 

etapa de reflexão esteve por conta das formas de utilização do jogo em sala de aula. 

Nesse momento, a grande maioria dos presentes oferecia alguma sugestão de 

aplicação como apoio a atividade docente. Para não exaurir o tema e aproveitar a 

vivacidade com que os sujeitos de pesquisa expunham suas colocações, todos 

foram convidados a responder o “Questionário – Estrada Real Digital”. 

Após um intervalo de 20 minutos, inicia-se a etapa 2. A dinâmica do 

desenvolvimento das atividades dos JEDAI II – SPRACE e JEDAI III – Filosofigthers 

foi semelhante a anterior: apresentação do resumo do jogo, prática, reflexão seguida 

da resposta às respectivas perguntas dos “Questionário – SPRACE” e “Questionário 

– Filosofigthers”. 

O encerramento da oficina foi realizado com uma reflexão sobre a utilização 

dos JEDAI além da apresentação de outros possíveis jogos que poderiam ter a 

mesma finalidade. Foram contabilizados 75 sujeitos de pesquisa que participaram da 

oficina e responderam aos questionários. 

 

3.3 Apresentação dos Dados - Questionário de Informações Pessoais 

 Os questionários respondidos nas oficinas geraram diversos dados e para 

apresentá-los alguns gráficos e explicações serão realizados a fim de lançar luzes 

sobre os números colhidos. 

 Ao todo, 75 pessoas foram sujeitos da pesquisa, participaram da oficina e 

responderam aos questionamentos propostos. A primeira parte do formulário trouxe 

informações pessoais, profissionais e sobre o uso das tecnologias.Notou-se a 

presença de sujeitos de variadas idades. A maior incidência foi de 27 pessoas  na 

idade entre 36 e 45 anos. Entre 26 e 35 anos, e, entre 18 e 25 anos, havia 19 e 18 
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sujeitos, respectivamente. Poucas pessoas entre 46 e 55 anos e com mais de 55 

anos: apenas 7 e 2 sujeitos em cada período determinado pela classificação. O 

gráfico 1 apresenta a variação de idade dos participantes da pesquisa. 

 

A atuação profissional dos sujeitos mostrou similaridades. O período de 

vinculação com a Rede Estadual e o tempo de docência dos pesquisados são 

semelhantes. A maioria deles situa-se entre 6 a 10 anos e mais de 11 anos de 

atuação como professor, representando 17 e 34 pessoas, respectivamente. Os 

gráficos 2 e 3 mostram os dados em detalhes. 
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Todos os sujeitos responderam que possuem computadores em suas 

residências. 

Em relação ao uso das tecnologias, as informações tabuladas ofereceram 

números sobre a maneira como elas são utilizadas pelos sujeitos. Conforme mostra 

o gráfico 4. 
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A inserção dos mesmos dados brutos em formato de radar trouxe a 

oportunidade de constatar discrepâncias que não ficaram evidentes no diagrama, 

principalmente, sobre a relação de uso das tecnologias entre planejamento de aulas 

e utilização pessoal ou entretenimento.  

O gráfico 5 mostra os dados de maneira a mapear os pontos de ligação entre 

cada umas das perguntas realizadas aos sujeitos e como cada motivação de uso 

das tecnologias se relacionam. Esse gráfico evidência a baixa utilização de 

tecnologias no laboratório da escola, conforme constatado anteriormente. Porém, 

destaca também que o uso delas só é superado pela motivação de planejamento 

das aulas em detrimento da utilização pessoal ou entretenimento, quando os sujeitos 

foram questionados sobre a criação de textos, apresentações (powerpoint ou 

semelhante) e utilização de softwares educacionais. 

 

As respostas correspondentes à frequência de utilização de jogos digitais 

trouxeram outras constatações e ofereceram um direcionamento sobre quais dos 

sujeitos poderiam permitir maior aproximação com o problema de pesquisa. O 

gráfico 6 destaca a utilização de jogos digitais pelos sujeitos. 
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Do total dos pesquisados 56% deles responderam que utilizam jogos digitais. 

Destes, 26% usam esporadicamente, 23%; raramente, 19% usam na média e 9%; 

grande. Os demais 23% (14 pessoas) se caracterizam por não usar jogos eletrônicos  

Todavia, para a análise das etapas, considerou-se os sujeitos que nunca 

usaram e os que usavam raramente, que totalizavam 46%. Ao localizar tais sujeitos, 

passou-se para uma nova etapa da análise dos dados. Essa etapa consiste em 

descrever e identificar as categorias de pesquisa nas respostas dos questionários 

preenchidos ao final dos ciclos de prática e reflexão dos JEDAI selecionados para 

oficina. Conforme apresentado no próximo tópico. 

 

3.4 Análise e Interpretação dos Dados – Questionários JEDAI I,II e III 

 Para analisar e interpretar os dados dos questionários específicos dos JEDAI 

I, II e III, os 28 sujeitos declararam que não usavam ou pouco usavam jogos digitais 

no questionário inicial - Questionário de Informações Pessoais, foram selecionados. 

Essa escolha se fez necessária para ir ao encontro do objetivo da presente 

pesquisa, retomado nesse momento, conforme abaixo. 
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Objetivo de Pesquisa: provar que professores pouco expostos aos games - que 

podem ter caráter educativo, quando experimentam esses tipo de tecnologia em 

ambientes controlados - têm a capacidade de analisar e de antever as dimensões 

pedagógicas de aprendizagem geradas no ambiente do game. 

 

3.4.1 Classificação dos sujeitos de pesquisa 

As respostas dos 28 sujeitos selecionados estão classificadas pelo período de 

participação na oficina – manhã ou tarde, questionário dos JEDAI respondido, 

número de identificação do sujeito iniciando por 1 a cada oficina.  

Dessa forma, caso na oficina da manhã a resposta do questionário do Estrada 

Real Digital do sujeito 1 for selecionada para análise, a seguinte nomenclatura é 

utilizada: ME1, ou seja, “M” de manhã, caracterizando o período da oficina, “E” de 

Estrada Real Digital – JEDAI I, “1” identifica a numeração do sujeito.  

A mesma lógica segue para oficina no período da tarde e demais JEDAI, por 

exemplo: TS3: “T” oficina da tarde, “S”, de SPRACE – JEDAI II, ”3”, numeração de 

identificação do sujeito; TF5: “T” oficina da tarde, “F”, Filosofhigthers e, “5”, número 

de identificação do sujeito. 

 

3.4.2 Descrição das categorias e subcategorias 

As categorias desenvolvidas no presente trabalho descrevem a divisão de 

conceitos estabelecidos para análise e se apoiam em subcategorias que se 

complementam e se diferenciam pela especificidade de cada tema. Ao todo são 3 

categorias e 4 subcategorias, conforme descrito a seguir. 

A primeira categoria é denominada Jogo Educacional Digital Aberto 

Interdisciplinar – JEDAI. Ela engloba as características específicas desse tipo de 

tecnologia educacional desenvolvido com objetivo de oferecer conteúdo para 

contribuir no processo ensino-aprendizagem. São suas subcategorias: 

 conteúdo Curricular: o JEDAI apresenta conteúdos curriculares e podem 

englobar temas de mais de uma disciplina. Esta subcategoria observa nas 

respostas dos sujeitos a avaliação deles sobre conceitos encontrados dentro 

dos jogos; 

 experiência pedagógica: característica do JEDAI de possibilitar a reflexão 

dentro do ambiente digital a partir de conceitos e atividades. 
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Experiência ao jogar, segunda categoria, está diretamente ligada a 

características de jogos digitais. Essa categoria descreve como os sujeitos 

constataram a expressividade dessa tecnologia na interatividade com o ser humano. 

Toma-se a definição de SUTTON-SMITH(apud SALEN; ZIMMERMAN: 2004) de 

game play para explicar  essa subcategoria, ou seja,  ações e reações que ocorrem 

simultaneamente quando o jogador joga: a) varredura visual e discernimento 

auditivo: atividades sensoriais; b) resposta motora: ações físicas; c) mecanismo 

cognitivo interno: que controlam as entradas e saídas de informações. 

A terceira e última categoria denominada Didática e Currículo aglomera as 

subcategorias ligadas à prática docente. Ela considera a abertura por parte dos 

sujeitos em utilizar os JEDAI como parte da rotina de planejamento de aulas e de 

ferramenta de auxílio no processo ensino aprendizagem, conforme estão descritas a 

seguir: 

 abertura: essa subcategoria identifica se os docentes consideram uma 

possível abertura em suas práticas pedagógicas curriculares a utilização de 

JEDAI; 

 ferramenta curricular: busca nas respostas dos pesquisados a localização de 

melhoria e desenvolvimento de didática docente por meio dos JEDAI.  

 

3.4.3 Categoria 1: JEDAI 

3.4.3.1 Subcategoria: Conteúdo Curricular 

Em relação a está subcategoria, destacam-se as seguintes passagens do 

“Questionário – Estrada Real Digital”: “Em ecologia - poluição emissão de poluentes 

pelo ônibus. Geografia/Ciências - deslizamentos de terra.”(TE2); “Eu aprendi que a 

Estrada Real vai de Diamantina (MG) até Parati (RJ) e que Ouro Preto fica em 

região de montanha.” (TE9); “Esse jogo, especificamente, oferece possibilidades de 

contextualização com as disciplinas de geografia(localização, paisagem), em história 

(desenvolvimento das cidades e a organização das mesmas)”(TE33). 

Os sujeitos destacam as diferentes disciplinas e conceitos abordados do 

JEDAI-I Estrada Real Digital de maneira a indicarem a ligação dele com o currículo 

escolar como História, Geografia e Ciências. 

No “Questionário – SPRACE” destacam-se as seguintes respostas: “[...] 

Aprendi que além de prótons e nêutrons existem componentes como quarks e 



74 
 

léptons.” (TS12); “Competência de manusear/fazer comandos e ao mesmo tempo 

terá de ter competência leitora para prosseguir os comandos. Identificar elementos 

químicos e entendê-los conforme as informações dadas.” (TS25); “Sim, de repente 

em uma aula interdisciplinar envolvendo física química e história(avanço e 

desenvolvimento da ciência e tecnologia)” (TS33);“O contato dos elementos e tabela 

periódica usado na área tecnologia física, química, matemática e biologia em aula.” 

(MS27). 

Nota-se que nas respostas do JEDAI – II SPRACE são recorrentes as 

citações de disciplinas curriculares da área de exatas como Química, Física e 

Matemática. 

 Em relação ao “Questionário – Filosofhigthers”, observam-se os trechos: 

“Conheci um pouco mais sobre as teorias defendidas por cada pensador. Sobre a 

influência de Cesar Borgia para Maquiavel, e a parceria entre Sartre e Simone.” 

(MF1); “O mito da caverna. A ditadura do proletariado. A critica que Maquiavel fez 

sobre a monarquia” (MF9); “[...] Conhecer e identificar diferentes filósofos. Saber 

seus fundamentos como arma de `luta´ representada por metáforas. Por meio de 

conhecimento a pessoa torna-se capaz de argumentar.” (MF25). 

 No JEDAI III – Filosofighthers,  a presença de descrição de temas da Filosofia 

é uma constante, como esperado, no entanto, o destaque fica por conta da 

identificação pelos sujeitos de metáforas e representações visuais dos personagens 

históricos.  

 Nos trechos citados anteriormente dos três questionários, verificou-se aquilo 

que Prensky(2006) indica em jogos dessa natureza: o conhecimento curricular. 

Constata-se também o caráter interdisciplinar (SOUZA:2007) dos JEDAI como 

ferramenta que permite o trabalha pedagógico com mais de uma disciplina. 

 

3.4.3.2 Subcategoria: Experiência Pedagógica 

No “Questionário – Estrada Real Digital destacam-se as seguintes respostas: 

“Interpretar e analisar informações contidas em um texto. Inferir diante das 

informações apontadas no texto.” (TE21); “Conceitos de literatura e habilidades de 

tomar decisão de mudar a perspectiva em relação ao espaço/tempo.”(TE43); 

“Observar o ambiente cultural do local. Interagir com o jogo no intuito de explorar os 

espaços.”(ME25). 
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 As respostas relevantes no “Questionário – SPRACE” são: “Porque fornece 

dinâmica e uma maior interação com os conceitos da estrutura atômica e 

amplificação dos conceitos de partículas menores que o átomo.” (TS43); “Faria com 

que os alunos assimilassem melhor a matéria.”(MS4); “Porque fornece dinâmica e 

uma maior interação com os conceitos da estrutura atômica e amplificação dos 

conceitos de partículas menores que o átomo.” (MS43) 

 Em relação ao “Questionário – Filosofigthers” sobressaem-se as passagens: 

“[...]os golpes estão relacionados aos princípios de cada filosofo, e nossos alunos 

estão acostumados com jogos de luta.”(TF22); “[...] Para o aluno é interessante 

conhecer os filósofos apresentados, seus fundamentos, e metaforicamente por meio 

deles atingir o adversário.” (MF25); “Associação dos personagens, as metáforas” 

(MF27). 

 As respostas selecionadas indicam a possível reflexão sobre os conceitos 

tratados nos jogos, de acordo com Arruda(2011), Gee(2003) e Alves(2005). 

 

3.4.4 Categoria 2: Experiência ao jogar 

Do “Questionário – Estrada Real Digital” duas respostas se destacam: “Aprendi a 

manipular as teclas de comando e controlar o mouse como se fosse a visão(minha 

visão)”(TE9) e, “Importante para motivar e desencadear o interesse pela história da 

Arte.”, (TE32).  

Nas respostas do “Questionário – SPRACE” verificam-se as passagens: 

“Habilidade de socializar-se, de perceber que as relações são importantes para se 

chegar a algum lugar.”, (ME8) e, “Mexe com a memória, a curiosidade e estimula 

mais o conhecimento de um modo geral.”,(ME6). 

Em relação ao “Questionário – Filosofighters”, apenas uma resposta foi 

selecionada, “Sobre partículas, por exemplo, que elas mudam de cor e que são 

várias (vários tamanhos)”, (MS6). 

Os trechos anteriormente selecionados dos três questionários ressaltam a 

características dos jogos digitais quanto a experiência ao jogar (MURRAY, 2003; 

JENKINS, 2009; GOMES, 2009; TAVARES, 2006). 
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3.4.5 Categoria 3: Didática e Currículo 

3.4.5.1 Subcategoria: Abertura 

Do “Questionário – Estrada Real Digital” destaca-se: “Os alunos gostam de aulas 

diversificadas e o jogo é uma ótima metodologia.”, (TE23) e, “[...] com o jogo é 

possível trabalhar diversas disciplinas. Como arte, filosofia, além de ser uma 

ferramenta atraente para o jovem”, (ME1). 

O pesquisado TE33 trouxe a seguinte visão: 

Para trabalhar a formação das cidades, folclore, noção que 

todas as atividades lúdicas (com propostas pedagógicas) são válidas 

para motivarmos nossos alunos (que pertencem a era da 

tecnologia).(TE33).  

Apenas uma resposta do “Questionário – SPRACE” sobre essa subcategoria foi 

encontrada “Certamente despertaria muito mais interesse sobre estes assuntos.” 

(TS26). 

Com relação ao “Questionário – Filosofighters”, as respostas selecionadas são:  

“Sim, o jogo trabalha o conceito de ideias de cada personagem filosófico de maneira 

didática (o jogo faz parte do cotidiano dos alunos)“, (TF43) e, “Haja visto que "tenha" 

equipamentos adequados para que o projeto em si seja aplicado e desenvolvido.”, 

(MF6). 

As respostas acima selecionadas dos três questionários demonstram uma 

possível abertura em suas práticas pedagógicas curriculares (ALMEIDA: 1987) a 

utilização de JEDAI. 

 

3.4.5.2 Subcategoria: Ferramenta Curricular 

Do “Questionário – Estrada Real Digital” destaca-se: “Após trabalhar conceitos 

sobre ecologia, os alunos teriam a chance de jogar e procurar identificar estes 

conceitos.“(TE2); “[...]enriquecedor acrescentar novas estratégias para o ensino-

aprendizagem.”(TE20); “E a partir deste jogo a relação com meu aluno passaria para 

uma outra fase.”, (TE21); “Para trabalhar [...] a importância de saber localizar-se - 

aqui usando e mostrando a matemática no cálculo de distâncias por exemplo, é uma 

forma de trabalhar com linguagem do aluno.“, (ME8); “É uma maneira ou ferramenta 

pedagógica no qual docente e discente possam compartilhar e construir novos 

saberes”, (ME22); “Jogo como apoio pedagógico-ferramenta, após conhecimento 
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teórico sobre as cidades históricas.“, (ME25); “O jogo pode ser utilizado por diversas 

disciplinas e como introdução, conclusão, etc do conteúdo estudado.”, (ME28). 

Em relação ao “Questionário – SPRACE”, observou-se “Desde que o 

conteúdo trabalhado em classe tenha ligação com os assuntos abordados no 

jogo.”(TS33). 

 O “Questionário – Filosofigthers” os seguintes trechos foram selecionados: 

“Desde que o professor trabalhe (aborde) o assunto antes.”, (TF18); “Utilizar como 

um recurso didático. Através dos jogos podemos trabalhar diversos aspectos, nesse 

especial, o confronto de ideias, violência, respeito e etc.”, (TF43); “Mudar a ideologia 

e acompanhar a evolução (aulas).”, (MF6). 

As passagens selecionadas anteriormente dos três questionários destacam os 

JEDAI como ferramenta pedagógica(MOITA: 2007; MOREIRA; SILVA: 2005). 
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CONCLUSÃO 

Nasciam, cresciam nas sarjetas, iam para o trabalho aos doze, 

atravessavam um breve período de floração da beleza e do desejo 

sexual, casavam-se aos vinte, atingiam a maturidade aos trinta, e em 

geral, morriam aos sessenta. O trabalho físico pesado, o trato da 

casa dos filhos, as briguinhas com a vizinhança, o cinema, o futebol, 

a cerveja e, acima de tudo, o jogo, enchiam-lhes os horizontes.  

(ORWELL: 2005, p.73) 

 

O romance “1984” do escritor inglês George Orwell – pseudônimo de Eric 

Arthur Blair, ao fazer a crítica ao regime de Stalin e à extinta URSS, alerta para a 

invasão de privacidade e do uso criminoso da tecnologia para adestrar e oprimir 

pessoas. A narrativa traz a metáfora da política mundial e a visão catastrófica sobre 

o detrimento das relações humanas, a partir do final do século XX. O trecho acima 

selecionado descreve o momento em que a vida das “proles”, a classe trabalhadora, 

é brevemente resumida. Nota-se a profunda alienação em que a classe social 

proletária é subjugada, além da ligação direta dela, com o entretenimento de massas 

como o cinema e o futebol, além do destaque para o jogo. 

A referência cronológica do título da obra anuncia o aprofundamento do uso da 

tecnologia e do jogo, principalmente, jogos de azar (HUIZINGA, 2008; CAILLOIS, 

1990), como instrumentos de controle social. Na ficção, o mundo moderno seria 

povoado por pessoas totalmente alheias ao modo de viver, condenadas a não refletir 

sobre a própria vida. O que nos permite inverter o cenário de Orwell e desvelar a 

face crítica dos sujeitos pesquisados no presente trabalho.   

Os professores de escolas públicas ao utilizarem os JEDAI, demonstraram que 

a reflexão crítica sobre a prática é uma constante. A ponto de levantarem 

questionamentos sobre a efetividade pedagógica de tal tecnologia, como se verifica 

em algumas respostas.  

O sujeito “ME29” descreve a preocupação sobre o número excessivo de alunos 

e a manutenção do interesse deles: “O aluno irá se desinteressar, são 40 alunos por 

sala, 02 ou 03 por computador”, (ME29). 
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Ao jogar um JEDAI que não é de sua área de conhecimento, o sujeito “TS12”  

levanta a questão do entendimento individual de  cada jogador: “As percepções são 

subjetivas, portanto acredito que um professor da área possa fazer as conexões 

necessárias e próprias com o conteúdo curricular.”, (TS12) 

O sujeito “TF21” expõe opinião favorável ao JEDAI, no entanto, coloca em 

dúvida  se o jogo poderá ser aceito como ferramenta apoio pelos docentes de sua 

área de estudos: “A forma do jogo é ótima. Mas não acredito que vá ao encontro dos 

anseios dos professores de filosofia.”, (TF21). 

A partir das categorias e subcategorias descritas no trabalho e aqui 

relembradas como: 1) JEDAI: a) Conteúdo Curricular e b) Experiência Pedagógica; 

2)Experiência ao Jogar; 3)Didática e Currículo: a) Abertura e b) Ferramenta 

Curricular, verificou-se que pouco se pode concluir sobre a capacidade dos 

professores de analisar e antever dimensões pedagógicas e de aprendizagem 

geradas no ambiente do game. 

Durante a análise dos dados, constatou-se que as respostas dos questionários, 

quando realizadas, eram sucintas e pouco colaboravam para o desencadeamento 

do tratamento das informações e posterior identificação com as categorias. 

No entanto, dos sujeitos que responderam aos questionários e forneceram as 

informações que se destacaram na análise e interpretação dos dados, foi possível 

esboçar uma conclusão parcial de que os professores, ainda que sem experiência 

com games de caráter educativo, ao serem expostos a esses games, conseguem 

analisar e antever suas dimensões pedagógicas e de aprendizagem. 

O presente trabalho coloca à disposição a focada contribuição realizada e os 

dados de pesquisa para que futuros pesquisadores possam se debruçar sobre eles 

a fim de colaborar com o avanço do conhecimento cientifico contextualizado com a 

Educação brasileira. 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Plano de aula 

Proposta Inicial para oficina “Jogos Eletrônicos Educacionais Livres: uma 

abordagem prática” 

 

Abertura  (30 minutos)  

Demonstrar os pressupostos que fundamentam a oficina bem como o 

panorama do desenvolvimento e utilização dos jogos eletrônicos educacionais livres. 

Contextualizar e apresentar os jogos utilizados e agradecer por se voluntariarem na 

pesquisa. 

Metodologia/Instrumentos: exposição de ideias e conceitos com auxílio de 

imagens de apresentação (PowerPoint). 

 

Desenvolvimento  (2h30m)  

Parte 1  (50 minutos): 

· Prática: Filosofighthers; 

· Questionário; 

· Reflexão. 

 

Parte 2  (50 minutos): 

· Prática: SPRACE; 

· Questionário; 

· Reflexão. 

 

Parte 3  (50 minutos): 

· Prática: Estrada Real Digital; 

· Questionário; 

· Reflexão. 

 

Metodologia/Instrumentos: exposição de ideias e conceitos com a utilização 

dos PC's com jogos instalados e acesso a Internet. 

 

Fechamento  (30 minutos)  
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Socialização:  

· troca de experiências ao jogar;  

· explanação/formulação sobre formas de utilização em sala de aula; 

· professores responder perguntas direcionadas; 

· explanação sobre busca de outros jogos e maneiras de análise para aplicação em 
sala de aula; 

· agradecimento. 
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Apêndice B - Apresentação da oficina 
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Apêndice C - Questionários 

Informações pessoais: 

(    ) Professor   (     ) Outro. Qual?_________________________ 

(    ) Professor Coordenador 

1. Sexo: 

(     ) Feminino; 

(     ) Masculino; 

2. Faixa etária: 

(      )18 aos 25 anos; 

(      ) 26 aos 35 anos; 

(      ) 36 aos 45 anos; 

(      ) 46 aos 55 anos; 

(      ) mais de 55 anos. 

3. Formação Acadêmica (Especificar): 

(      ) Graduação:_____________________________________________________ 

(      ) Pós-Graduação: Lato Sensu______________Stricto Sensu_______________ 

(      ) Atualmente cursando:_____________________________________________ 

Atuação Profissional 

4. Escola(s) em que leciona: 

___________________________________________________________________ 

5. Tempo de vinculação à Rede Estadual:_________________________________ 

 

6. Há quanto tempo atua como docente?__________________________________ 

 

O uso pessoal das tecnologias digitais 

7. Você possui computador em sua residência? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

8. Qual o motivo de utilização do computador e da tecnologia de informação e 

comunicação (marque com “X” um ou mais campos para cada pergunta de 

acordo com seu perfil). 
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Perguntas 

Utilização 

pessoal ou 

entretenimento 

Uso para 

planejamento 

de aulas 

Utilização 

no 

laboratório 

Criação de textos?    

Criação de apresentações (PowerPoint ou 

semelhante)? 

   

Utilização de softwares educacionais?    

Fotografar (câmera digital) ou editar fotos?    

Filmar(vídeo digital) ou editar vídeos?    

Utilização de Pendrive para arquivar 

informações? 

   

TV e DVD?    

Estudar a distância (EaD)?    

Comunicação por correio eletrônico?    

Comunicação instantânea (chat, Skype, MSN, 

outros)? 

   

Particpar de redes sociais de relacionamento 

(Orkut, facebook, twitter, outros)? 

   

Inserção de fotos ou vídeos na 

Internet(youtube, vimeo, flicker)? 

   

Consulta a jornais e periódicos?    

Uso de sites pesquisa (Google, Yahoo, 

outros)? 

   

9. Com qual frequência você utiliza jogos eletrônicos(console, computador, celular, 

tablet dispositivo móvel)? 

(    ) Nenhuma: não faço uso de jogos eletrônicos; 

(    ) Pouca: raramente jogo jogos eletrônicos, uma vez por mês; 

(    ) Esporádico: casualmente utilizo jogos eletrônicos, jogo em média até 3 horas 

por semana; 

(    ) Média: sempre jogo, geralmente entre 3 e 6 horas por semana; 

(    ) Grande: jogo quase todos os dias, geralmente mais de 6 horas por semana. 

10. Você já teve contato com algum tipo de jogo eletrônico educacional livre? 

(     ) Não 

(    ) Sim. 

Especifique:__________________________________________________________ 
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Questionário – Estrada Real Digital 

1. Após entender a descrição e de jogar Estrada Real Digital, o que você 

aprendeu sobre História, Geografia e Ecologia, que não sabia anteriormente? Cite e 

comente pelo menos 2 conceitos aprendidos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. O que você aprendeu ao jogar que não esperava ter aprendido? Cite e 

comente pelo menos 2 conceitos ou habilidades aprendidas. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Você aconselharia um colega de sua área de formação e atuação a usar 

Estrada Real Digital para uma atividade educacional com os alunos dele? 

(      ) Sim   

(      ) Não 

Justifique:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Ao jogar Estrada Real Digital você percebeu se o jogo cumpriu o que 

prometeu na introdução ou indicações iniciais?  

(      ) Cumpriu 

(     )  Não cumpriu 

Comente:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Caso se encontre em situações ideais de trabalho, com laboratório de 

informática e conexão a Internet, você jogaria estes jogos com seus alunos em suas 

aulas? 

(      ) Sim   

(      ) Não 

Justifique:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Questionário – SPRACE 

1. Após entender a descrição e de jogar SPRACE, o que você aprendeu sobre 

Física, que não sabia anteriormente? Cite e comente pelo menos 2 conceitos 

aprendidos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. O que você aprendeu ao jogar que não esperava ter aprendido? Cite e 

comente pelo menos 2 conceitos ou habilidades aprendidas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Você aconselharia um colega de sua área de formação e atuação a usar 

SPRACE para uma atividade educacional com os alunos dele? 

(      ) Sim   

(      ) Não 

Justifique:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Ao jogar SPRACE você percebeu se o jogo cumpriu o que prometeu na 

introdução ou indicações iniciais?  

(      ) Cumpriu 

(     )  Não cumpriu 

Comente:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Caso se encontre em situações ideais de trabalho, com laboratório de 

informática e conexão a Internet, você jogaria estes jogos com seus alunos em suas 

aulas? 

(      ) Sim   

(      ) Não 

Justifique:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Questionário – Filosofighthers 

1. Após entender a descrição e de jogar Filosofighters, o que você aprendeu 

sobre Filosofia que não sabia anteriormente? Cite e comente pelo menos 2 

conceitos aprendidos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. O que você aprendeu ao jogar que não esperava ter aprendido? Cite e 

comente pelo menos 2 conceitos ou habilidades aprendidas. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Você aconselharia um colega de sua área de formação e atuação a usar 

Filosofighters para uma atividade educacional com os alunos dele? 

(      ) Sim   

(      ) Não 

Justifique:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Ao jogar Filosofighters você percebeu se o jogo cumpriu o que prometeu na 

introdução ou indicações iniciais?  

(      ) Cumpriu 

(     )  Não cumpriu 

Comente:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Caso se encontre em situações ideais de trabalho, com laboratório de 

informática e conexão a Internet, você jogaria estes jogos com seus alunos em suas 

aulas? 

(      ) Sim   

(      ) Não 

Justifique:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Apêndice D – Material de apoio 

 

Programação: 

 

Abertura (20 minutos) 

Apresentação da oficina e programação. 

Metodologia/Instrumentos: exposição de ideias e conceitos com auxílio de imagens de 

apresentação(PowerPoint). 

 

Desenvolvimento e Fechamento 

 

Parte 1 - (1h40): 

 Introdução – 30 min.; 
Demonstrar os pressupostos que fundamentam a oficina bem como estado da arte do 

desenvolvimento e utilização dos jogos eletrônicos educacionais livres. Contextualizar e 

apresentar os jogos utilizados e agradecer por se voluntariarem na pesquisa. 

 Jogo 1: Estrada Real Digital – 50 min.; 

 Intervalo – 20 min.; 

 

Parte 2 (2h): 

 Jogo 2: SPRACE - 50 min.; 

 Jogo 3: Filosofighthers – 50 min; 

 Fechamento - 20 min. 
Troca de experiências ao jogar; explanação/formulação sobre formas de utilização 
em sala de aula; professores responder perguntas direcionadas; explanação sobre 
busca de outros jogos e maneiras de análise para aplicação em sala de aula; 
agradecimento. 

 

Metodologia/Instrumentos: exposição de ideias e conceitos com a utilização dos PC´s 

com jogos instalados e acesso a Internet. 
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Descrição dos utilizados na oficina  

Estrada Real Digital 

Criado pelo Departamento de Ciência da Computação (DCC) da Universidade 

Federal de Mina Gerais (UFMG), o jogo eletrônico educacional livre, Estrada Real 

Digital foi lançado em 2010. Desenvolvido para plataforma PC, tem como idioma o 

Português e está disponível gratuitamente na WEB pelo endereço : 

http://gamedeveloperbr.wordpress.com/estrada-real-digital/# . Para acessar e jogar é 

necessário baixar o pacote com os arquivos e instalar no computador. 

Sua classificação se enquadra como exploratório e aventura. O formato de 

partida é de apenas um jogador(single player), que controla uma personagem no 

ambiente com visualização em terceira pessoa e gráficos 3D. 

O jogo se inicia com a apresentação da narrativa de uma garota que precisa 

desvendar mistérios e se aventurar para achar um familiar desaparecido. As cidades 

históricas de Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina (MG) são o pano de fundo da 

trama. O jogador, no papel da garota, deve montar um quebra-cabeça de 

informações desconexas para solucionar o sumiço do pai da personagem, político 

influente da região. Cada fase do jogo pode levar de 5 a 30 minutos de duração, 

dependendo da fluência do jogador. 

A temática de Estrada Real Digital gira em torno de disciplinas de história, 

geografia e ecologia, mais especificamente, ecoturismo. Conceitos de história e 

exploração de cidades antigas mineiras com grande fonte de diversificação para 

desencadeamento de temas geradores para aspectos da cultura local, como 

patrimônio material e imaterial, gastronomia, costumes, crenças e riquezas 

naturais. Oferece oportunidade para trabalhar o simbolismo de lendas como a mula 

sem cabeça, bem como, o religioso, presente nas imagens e fenômenos que 

ocorrem nas igrejas, conforme evidência a figura abaixo. 

 

http://gamedeveloperbr.wordpress.com/estrada-real-digital/
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Estrada Real Digital: Visualização em terceira pessoa, gráficos em 3D, história 

e ecoturismo. 

 

SPRACE 

Idealizado com o intuito aumentar o conhecimento de alunos do ensino médio 

sobre a estrutura da matéria, o jogo eletrônico educacional livre, SPRACE, foi 

lançado em 2010, fruto de uma iniciativa que engloba entidades da esfera pública e 

privada. A parceria entre SPRACE, Unesp/CNPq e Summa Technology+Business - 

Black Widow Games Brasil, produziu o game para plataforma PC no idioma 

Português e o disponibiliza, sem custos, na WEB pelo endereço : 

http://www.sprace.org.br/SPRACE/sprace-game-pt.  

SPRACE é a sigla na língua inglesa para “São Paulo Analysis Center” que em 

português significa Centro Regional de Análise de São Paulo, grupo de pesquisa 

brasileiro da área de Física Experimental de Altas Energias, que está presente em 

experimentos do Fermilab (EUA) e do CERN (Suiça). 

O projeto do jogo SPRACE, foi a solução encontrada para oferecer 

conhecimento atualizado para a educação, a fim mudar a visão do currículo escolar 

pautado no modelo atômico da estrutura da matéria do início do século XX.  

Aceleradores de partículas espalhados por diversas parte do mundo foram 

instrumentos de experiências que tiveram entre seus resultados o aprofundamento 

do olhar sobre a área. O saber científico acumulado até hoje demonstra que além do 

núcleo atômico, composto de prótons e nêutrons, existem de constituintes mais 

http://www.sprace.org.br/SPRACE/sprace-game-pt
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básicos da matéria como: quarks, léptons e partículas responsáveis pelas interações 

forte, fraca e eletromagnética.  

Esses conceitos são trazidos pelo jogo por meio da condução uma nave em 

miniatura, que foi reduzida à escala subatômica e pode ser controlada pelo jogador. 

As missões são de capturar partículas com um sofisticado “campo de energia” para, 

em seguida, leva-lás ao laboratório a fim de que uma análise possa se desenvolver. 

Conforme evidência a figura abaixo. 

 

SPRACE – nave em miniatura estacionada na estação de análise de partículas. 

 

Filosofighthers 

Lançado em 2011, o jogo está baseado em conceitos filosóficos de alguns 

pensadores importantes, que entram em embate de ideias e também fisicamente. 

Desenvolvido pela Revista Super Interessante, o jogo é utilizado em plataforma PC, 

idioma Português e pode ser classificado como casual. Está disponível 

gratuitamente pelo endereço http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-

631063.shtml. 

Platão, Santo Agostinho, Maquiavél, Descartes, Rousseau, Marx e Nietzche, 

Simone/Sartre, são os personagens que se enfrentam. Esses nove filósofos tem 

parte de sua história apresentada em cenários inspirados no período em que 

viveram. Existem também citações textuais, metáforas e representações visuais das 

escolas teóricas e pensamentos que marcaram a sociedade até os dias atuais.  

http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-631063.shtml
http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-631063.shtml
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No início do jogo, se escolhe o módulo “Jogar um Torneio” ou “Jogar uma 

Luta”. O primeiro módulo permite ao jogador escolher apenas o personagem que irá 

representá-lo durante todo o jogo, de forma que, nesse percurso existe o 

enfrentamento dos adversários, sendo oito ao total, além da ultimo embate, contra 

uma cópia do próprio personagem escolhido. No segundo módulo, “Jogar uma luta”, 

escolhe-se o personagem que se deseja jogar e outro, que atua como adversário, 

diferente do primeiro módulo de jogo, esse termina apenas com uma luta. 

É possível também escolher os níveis de dificuldade da partida, as gradações 

de “Aprendiz”, “Mestre” e “PHD”, são analogias criadas para demonstrar o 

conhecimento necessário para jogar com eficácia. 

Cada um dos personagens tem a mesma energia vital, representada pela barra 

na parte superior da tela. A medida que a luta se desenvolve, cada um deles 

conserva mais ou menos energia, dependendo da atuação do jogador, quanto 

menos sofrer golpes, mais energia se mantém. O embate termina com o 

personagem que vencer pelo menos dois rounds da luta.  

Além de golpes como chutes e socos, cada pensador tem como arma seus 

próprios conceitos e ideias que são representados por metáforas. Por exemplo, Karl 

Marx, pode invocar um grupo de proletários para fustigar o inimigo, conforme 

evidência a figura abaixo. 

 

Filosofighters – Platão X Marx: em uma fábrica, Karl convoca a legião de 

trabalhadores para ajudar no combate contra o pensador grego. 
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Artigo: Jogos eletrônicos - Tipologias e seu potencial educacional1 

Por Paula Carolei2 

Jogos eletrônicos ou games são programas que têm o lúdico e o prazer como 
proposta, e demandam a interação do jogador com algum dispositivo eletrônico: 
computador, tablet, celular ou equipamentos construídos exclusivamente para o 
game, como os consoles. Há grande diversidade de interfaces e periféricos para a 
interação como teclado, mouse  joystick e tela sensível (touch screen).- 

Todos os games têm uma programação, uma “lógica interna”. A programação, 
baseada em complexos algoritmos, é criada a partir de roteiros e do design de 
interação. Ela define as sequências, ações e interações com o jogador, podendo 
variar de comandos simples de estímulo-resposta a estruturas complexas com 
inúmeras variáveis, narrativas e possibilidade de  tomada de decisão. 

Mais do que programas, os games são produtos culturais e obras artísticas. Têm 
linguagem e estética próprias, assim como filmes e músicas, com gêneros e estilos 
diversos compondo uma tipologia. O foco deste artigo é justamente mergulhar nas 
tipologias, compreendê-las e discutir seu potencial educativo. Perceber as 
características dos jogos, as suas estruturas, e propor atividades que ajudem o 
aluno a ir além dos limites procedimentais do jogo é uma excelente oportunidade de 
mobilizá-lo e possibilitar a aprendizagem num contexto rico e sedutor. Não se trata 
de disfarçar o conteúdo formal, com cores e animações, mas utilizar características 
do prazer de jogar como elementos pedagógicos. O game deve ter sempre algum 
desafio divertido e pode também propor competições. 

Vários são os componentes que caracterizam um jogo. Vamos analisar alguns deles: 

Objetivo de produção: a maioria dos jogos, criada pela  indústria do 
entretenimento, tem  objetivos comerciais. Por vezes há outras intencionalidades na 
criação do produto:  educativas, políticas, propaganda (advergames _ utilizados para 
apresentar e fidelizar clientes a marcas comercias). Se nem todos nascem como 
produto “didático”, a utilização pedagógica é possível se o educador propuser uma 
leitura crítica ou atividades criadas ou inventadas por meio do jogo. 
 

Complexidade dos games: a primeira divisão possível, neste item, seriam os 
casuais (mais simples) e os complexos. Os casuais são aqueles que exigem menos 
tempo tanto para aprender a dinâmica como para jogar. Têm desafios imediatos, 
sendo a sua maioria abstratos, ou seja não trazem um contexto nem um cenário. 
Raramente têm narrativas e, quando há personagens, são apenas ícones que 
realizam ações muito simples. Muito diferentes dos  jogos complexos, cuja 
jogabilidade (ação do jogador) é refinada com níveis de dificuldade crescentes, 
exigindo que aprenda comandos, desvende mistérios e desenvolva estratégias 
adequadas aos personagens e aos contextos. 

                                            
1 Publicado em 07/03/2012 – Disponível em: http://www.neteducacao.com.br/acontece/noticias/jogos-
eletronicos. Acessado em 08/08/2012; 
2
 Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (1994), mestrado em Educação 

pela Universidade Estadual de Campinas (2002) e doutorado em Educação pela Universidade de São 
Paulo (2007). Atualmente é Coordenadora dos cursos Tecnologias na Aprendizagem e Docência no 

Ensino Superior do SENAC-SP e Coordenadora do Curso de Pedagogia da FIPEN.  

http://www.neteducacao.com.br/acontece/noticias/jogos-eletronicos%20Acessado%20em%2008/08/2012
http://www.neteducacao.com.br/acontece/noticias/jogos-eletronicos%20Acessado%20em%2008/08/2012
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Tanto jogos casuais como os complexos têm potencial educacional. Os casuais  
envolvem poucas variáveis na solução de problemas e demandam, do professor, a 
contextualização e a articulação com o conteúdo trabalhado em sala de aula. São 
usados pontualmente. Já os jogos complexos, demandam mais tempo e se 
encaixam melhor em projetos de longo prazo. Por envolverem diversas variáveis e 
solução de problemas propiciam discussão, formalização e contextualização, 
processos interessantes do ponto de vista pedagógico. Características como a 
violência e os valores negativos, presentes e alguns deles, podem ser elementos de 
discussão, assim como análise dos contextos em que se desenrolam verdadeiro 
convite a análise de elementos históricos e sociais (verossímeis ou não). 

Exemplos Jogos Casuais: CasuaisTetris, campo minado, rush hour, drop a block, 
vira-fruta Jogos Complexos: Tríade, Black and White, CSI Hard Evidence, 
Assassin`s Creed. 
“Ponto de vista” do jogador: outra forma de classificar os games é por meio do 
“ponto de vista” do jogador.  Assim como nos textos narrativos, há jogos em primeira 
pessoa (first person), no qual o jogador é colocado para realizar ações - como jogos 
de tiro (shoot) – e jogos em terceira pessoa (third Person), em que o jogador controla 
um personagem. Há jogos em que o efeito gráfico faz o jogador ver e sentir como se 
estivesse realmente lutando contra inimigos, os famosos First person shooter como 
o counter strike. Mesmo nos jogos que não possuem personagens, o jogador realiza 
ações e isso determina a “pessoa” do jogo. Os jogos em que são possíveis escolher 
características físicas e até psicológicas, criando um avatar, têm um importante 
potencial projetivo - já que demandam a construção de um personagem: sentir-se na 
pele é altamente mobilizador como experimentação. O jogador externa 
características pessoais, conscientes, desejadas e também negadas o que pode ser 
explorado educacionalmente. Escolhas e caracterização do personagem,  
comportamentos e decisões ao longo do jogo são conteúdos passíveis de discussão 
e compreensão, no contexto educativo. 
 
Número de participantes: games podem ser caracterizados pelo número de 
participantes.  Nos games “single player” (jogador único) há apenas os desafios 
individuais, enquanto os multiplayers (vários jogadores) abrem a possibilidade de 
jogar contra outros ou articular os jogadores em torno de um objetivo comum. Pode 
haver atividade síncrona ou assíncrona, presença simultânea num mesmo espaço 
ou em espaços diversos. Competir ou cooperar no contexto do jogo são processos 
que podem alimentar discussões interessantes acerca de atitudes e interações entre 
alunos. É a oportunidade de trabalhar habilidades colaborativas, formação de grupos 
e estruturas sociais. Jogar remotamente e de forma assíncrona também é um ponto 
que pode facilitar a inclusão de jogos em cursos online. 
 
Temática os conteúdos: jogos variam também em função de sua temática. Há 
jogos sobre animais, comida, luta, esporte, corrida, espaciais, medievais, etc. Eles 
podem ser realistas ou se construírem em torno de situações fantasiosas. Um jogo 
de contabilidade, por exemplo, pode se passar num escritório ou num universo 
mágico no qual o personagem deve administrar poderes e tesouros. O conteúdo é o 
mesmo, mas a estrutura simbólica é diferente, mais rica e dinâmica. Em jogos mais 
realistas é mais fácil o jogador perceber a relação do jogo com o conteúdo, ele 
deduz rapidamente o “comportamento esperado” e reage dentro de um padrão mais 
racionalizado e calculado. Em contrapartida, nos jogos “fantásticos” o jogador tende 
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a ser mais espontâneo em suas respostas, porém é preciso um esforço maior do 
educador para contextualizar e comparar o contexto fantástico com as situações 
reais do cotidiano, decifrando valores s conceitos implícitos. 
 
Jogabilidade: diz respeito à ação demandada pelo jogo. Envolve a natureza dos 
desafios e da interação proposta aos participantes, o sistema de pontuação (score), 
o progresso do jogador e a movimentação necessária à evolução. Inclui ainda as 
interfaces jogador máquina, como teclado, joystick, mouse. Movimentar-se num 
labirinto para encontrar objetos ou fugir (jogos do tipo escape), ou numa sequência 
de plataformas (os Platform Games), explorar vários ambientes trabalhando tanto a 
percepção como a ação investigativa de procura de pistas e “idas e vindas” são 
características que mudam muito a interação e o tipo de jogador. Jogos mais 
populares têm o movimento da esquerda para a direita, no formato de leitura 
ocidental, jogos de exploração (como do tipo Adventure) demandam que o jogador 
atue em vários espaços diferentes a procura de desafios e pistas. A própria escolha 
de um ou de outro tipo aponta características interessantes. Há pessoas que 
precisam de mapas e indicações objetivas sobre o que deve ser feito no jogo e 
indicações competitivas. Esse é um ponto interessante de discutir 
educacionalmente: como desenvolver atitudes contemplativas e exploratórias que 
são muito importantes, tanto para o conhecimento científico, como para ampliar a 
sensibilidade sobre a leitura do mundo. Os jogos complexos de simulação e 
estratégia têm outro ganho, além da exploração: trabalhar com a complexidade das 
variáveis envolvidas e experimentar hipóteses. Para aproveitar o potencial 
educacional desses jogos é fundamental, depois da experiência do “jogar”, ter um 
momento de resgatar todas as variáveis trabalhadas e as hipóteses testadas, para 
que os alunos evoluam da tentiva e erro, para um pensamento científico organizado. 
O ato de jogar sozinho não desenvolve tais habilidades cientificas, é preciso do 
educador para ajudar o aluno a perceber as variáveis, registrar, recuperar e 
sistematizar os processos. 

Expressividade: Há games nos quais o jogador pode se expressar tanto 
esteticamente como conceitualmente (desenhando ou escolhendo objetos para 
solucionar problemas) 
Essa expressão pode ser mais simples e acontecer apenas na criação ou 
personalização de ambientes, objetos, avatares, etc. Jogos de estilo Dress up são 
atividades, muito populares em sites do público jovem feminino no qual se “veste” e 
personaliza as características físicas de personagens, que podem ser conhecidos ou 
não. Esse tipo de atividade só é considerado jogo quando há desafio ou concursos 
ou se utiliza os avatares produzidos para algum desafio maior. Há outros games e 
jogos em que se desenha e se sugere objetos de um banco de dados,  que pode 
solucionar desafios como o Scribblenaut, Magic pen e Gravity Master. Esses jogos 
estimulam a criatividade e podem ajudar muito no desenvolvimento de habilidades 
de solução de problemas. 
Atividades de criação e expressão podem a ser propostas pelo educador, mesmo 
quando o jogo não tem esta proposta. Os múltiplos estímulos sensoriais dos games 
podem ser elementos de trabalho. Mesmo os games abstratos, sem contexto, 
estimulam a percepção e podem ser o ponte de partida para a proposição de 
atividades expressivas em outros suportes e para o trabalho com foco nas 
sensações provocadas. Já jogos com narrativas e contextos podem gerar a  
produção de outras narrativas, em linguagens diversas. 
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Gêneros: diz respeito a lógica de apresentação do conteúdo. Assim como há textos 
narrativos, poéticos e musicais, argumentativos e persuasivos, também há jogos 
com foco na sensação como (Samarost), considerado um jogo poético. Há jogos 
com foco na narrativa (quando propõe  histórias de personagens a serem seguidas) 
e também aqueles que pretendem “vender” uma ideia, uma posição política, como  o 
Jogo Diferenciado e o  Against All Odds. Esses jogos possibilitam construir, com 
alunos, uma “leitura” crítica acerca das características, ideias e posições explícitas 
ou implícitas do jogo. Discussões e visões podem ser explicitadas por meio de 
outras linguagens. Jogos como o  Samarost abrem possibilidades de discutir a 
experimentação estética, ampliar a sensibilidade, a discussão e os registros dessas 
experiências em outros suportes. 
 

Finalmente, temos os Role Playing Games que, por conta de sua complexidade e 
variedade, serão objeto de outro artigo. 

Ter clareza sobre as características e as potencialidades de cada jogo é  ponto de 
partida para o professor fazer boas escolhas com foco nos objetivos de trabalho que 
tem para seus alunos e nas experiências que  pretende promover, lembrando que 
propor, jogar, discutir e  contextualizar a experiência do jogar são sempre 
fundamentais.  

Sugestão de sites com possíveis jogos eletrônicos para utilização em sala de 

aula 

Nome Sites 

Abril – Diversos http://super.abril.com.br/newsgames/  

Atlas Test https://apps.facebook.com/atlastestbrazil/#_=_  

Cangaco https://apps.facebook.com/cangaco/  

cidade verde http://www.cidadeverde.org/  

Copag http://copaguinho.com.br/jogos  

Diversos 
http://webinsider.uol.com.br/2012/04/03/newsgames-uma-

ferramenta-de-ensino-inovadora-parte-i/ 

Eletrocity http://www.electrocity.co.nz/  

Ense 

Lang(digitação) http://www.sense-lang.org/typing/games/PT.php?key=brasil  

Filosofia http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-631063.shtml 

GAMBIT http://gambit.mit.edu/  

Game repórter http://gamereporter.uol.com.br/tag/educacao/  

GFC http://www.gamesforchange.org/play/  

Guaraná http://www.guaranaantarctica.com.br/games/dupla-energia.aspx 

http://super.abril.com.br/newsgames/
https://apps.facebook.com/atlastestbrazil/#_=_
https://apps.facebook.com/cangaco/
http://www.cidadeverde.org/
http://copaguinho.com.br/jogos
http://webinsider.uol.com.br/2012/04/03/newsgames-uma-ferramenta-de-ensino-inovadora-parte-i/
http://webinsider.uol.com.br/2012/04/03/newsgames-uma-ferramenta-de-ensino-inovadora-parte-i/
http://www.electrocity.co.nz/
http://www.sense-lang.org/typing/games/PT.php?key=brasil
http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-631063.shtml
http://gambit.mit.edu/
http://gamereporter.uol.com.br/tag/educacao/
http://www.gamesforchange.org/play/
http://www.guaranaantarctica.com.br/games/dupla-energia.aspx
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Guia do 

Estudante http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/ 

Kongregate http://www.kongregate.com  

ludo educativo 
 http://www.ludoeducajogos.com.br/home      

http://www.ludoeducajogos.com.br/jogos/ludoprimeirospassos/  

MEC 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=258&x=2

4&y=9  

Mind of Me http://www.kongregate.com/games/KinguitarDevelop/mind-of-me 

Ministerio da 

Ciencia e 

Tecnologia http://www.on.br/pequeno_cientista/conteudo/jogos/jogos.html  

MultiRio 
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php?option=com_mrbibioteca&vi

ew=mrbibioteca&layout=jogos&Itemid=159  

NatGeo http://www.natgeo.com.br/br/jogos/  

Net Educação http://www.neteducacao.com.br/  

News Ground http://www.newgrounds.com/  

NewsGame http://www.newsgaming.com/newsgames.htm  

OJE 
http://www7.educacao.pe.gov.br/oje/app/index;jsessionid=A51E8

1664CE8FA6B437354B9E890DE2A.server02  

Playing History http://playinghistory.org/  

Portal da união http://www.portalzinho.cgu.gov.br/diversao/jogos  

Secretaria da 

Educação – 

Bahia http://ambiente.educacao.ba.gov.br/  

Secretaria da 

Educação – 

Paraná 

http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.

php?conteudo=34  

Shoes in Bush http://fun.chohanz.com/bushgame.htm  

Silva Games 

http://www.silvagames.com/comentario.php?search=games-

para-um-futuro-

sustentavel&number_comentario=2709&ver=VCSABIA  

sims social http://www.thesimssocial.net.br/  

Spent http://playspent.org/  

http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/
http://www.kongregate.com/
http://www.ludoeducajogos.com.br/jogos/ludoprimeirospassos/
http://www.ludoeducajogos.com.br/jogos/ludoprimeirospassos/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=258&x=24&y=9
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=258&x=24&y=9
http://www.kongregate.com/games/KinguitarDevelop/mind-of-me
http://www.on.br/pequeno_cientista/conteudo/jogos/jogos.html
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php?option=com_mrbibioteca&view=mrbibioteca&layout=jogos&Itemid=159
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php?option=com_mrbibioteca&view=mrbibioteca&layout=jogos&Itemid=159
http://www.natgeo.com.br/br/jogos/
http://www.neteducacao.com.br/
http://www.newgrounds.com/
http://www.newsgaming.com/newsgames.htm
http://www7.educacao.pe.gov.br/oje/app/index;jsessionid=A51E81664CE8FA6B437354B9E890DE2A.server02
http://www7.educacao.pe.gov.br/oje/app/index;jsessionid=A51E81664CE8FA6B437354B9E890DE2A.server02
http://playinghistory.org/
http://www.portalzinho.cgu.gov.br/diversao/jogos
http://ambiente.educacao.ba.gov.br/
http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=34
http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=34
http://fun.chohanz.com/bushgame.htm
http://www.silvagames.com/comentario.php?search=games-para-um-futuro-sustentavel&number_comentario=2709&ver=VCSABIA
http://www.silvagames.com/comentario.php?search=games-para-um-futuro-sustentavel&number_comentario=2709&ver=VCSABIA
http://www.silvagames.com/comentario.php?search=games-para-um-futuro-sustentavel&number_comentario=2709&ver=VCSABIA
http://www.thesimssocial.net.br/
http://playspent.org/
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Sponge labs http://www.spongelab.com/browse/  

stop disasters http://www.stopdisastersgame.org/en/home.html  

Sxgames 
http://www.sxgames.com.br/categorias/sustentabilidade.asp?idC

ategoria=17 

Tilt http://www.tilt.net/zeus/topgam.htm  

UFBA http://calangos.sourceforge.net/sobre.html  

UFMG http://gamedeveloperbr.wordpress.com/estrada-real-digital/ 

VW 
http://www.volkswagen.com/br/pt/planeta_volkswagen/vw_game

s.html 

 

http://www.spongelab.com/browse/
http://www.stopdisastersgame.org/en/home.html
http://www.sxgames.com.br/categorias/sustentabilidade.asp?idCategoria=17
http://www.sxgames.com.br/categorias/sustentabilidade.asp?idCategoria=17
http://www.tilt.net/zeus/topgam.htm
http://calangos.sourceforge.net/sobre.html
http://gamedeveloperbr.wordpress.com/estrada-real-digital/
http://www.volkswagen.com/br/pt/planeta_volkswagen/vw_games.html
http://www.volkswagen.com/br/pt/planeta_volkswagen/vw_games.html
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